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2013.03.01. Németh Orsolya a reménységek között
A Magyar Kézilabda Szövetség meghívására az Olimpiai Reménységek
Versenyére készülő magyar serdülő válogatott meghívta edzőtáborába
Németh Orsolyát a csákvári Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 8. osztályos tanulóját. A megmérettetésre készülő csapat március 18-22 között
a tatai táborban edzett, ide kapta meghívását Orsolya is, aki az iskola és a
szülők támogatásával részt vett a felkészülésben.
A fiatal kapus sportágának reménysége, s büszkesége lehet Csákvárnak.
Gratulálunk eddigi eredményeihez és további szép sikereket kívánunk.

2013.03.08. Előadás a zsidó és hindu étkezésről
Szép számú érdeklődő körében hallgathattuk Vallások étkezési szokásai
című előadássorozat első előadását a házasságkötő teremben.
Ezen a napon Szverle Balázs a zsidó és hindu konyha jellegzetességeivel, ételeivel, előírásaival és különlegességeivel örvendeztette meg a
hallgatóságot. Az igen színvonalas és lebilincselő előadás nagy tetszést
aratott a jelenlévők körében. Balázs élvezetes előadását némi kóstolóval
tette színesebbé.
2013.03.014-17. Hóvihar krónikája
A 2013. március 14-17. közötti hosszú hétvége rendkívüli összefogást igényelt Csákvár lakosságra részéről. A feladatok sokrétűek, a megoldásukra
jelentkezők pedig önzetlenek és segítőkészek voltak.
Emberemlékezet óta alig volt példa ilyen időjárásra. Többen 1986-ot emlegették, az interneten pedig egy 1962-es újság címlapjának fotója jelent
meg, amely március 15-én erős havazásról tudósít.
2013.március 14-én már a kora délutáni órákban narancssárga riasztást
adott ki a katasztrófavédelem, amely 18 óra körül piros, azaz legmagasabb
riasztási fokozatra változott. A katasztrófahelyzet előszele már érzékelhető
volt azzal, hogy a kora este Székesfehérvárról induló autóbuszt Lovasberény felé engedték közlekedni, és csak jelentős késéssel érkezett meg.
Ekkor kapta a polgármester a hírt: a Bakonybél-Budapest járat mindkét
autóbusza árokba borult a lovasberényi úton, utasokkal telve. Ebben az
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időben a polgárőrök már zárták a településünkről Zámoly felé kivezető utat,
a Vértesi Erdő Zrt. munkagépe pedig megkísérelte a két autóbusz műszaki
mentését. Ugyanekkor a SOSO Földszer Kft. munkagépei a zámolyi úton, a
reptér felé igyekeztek menteni az árokba csúszott autókat, ugyanitt segített
a mentésben saját munkagépével Vida Tamás, Vida Ferenc és Szabó László.
Vértesboglár - Móric-major felé pedig a Csákvári Zrt. munkagépe dolgozott.
A lovasberényi útra a XXI.kerületi tűzoltók érkeztek meg három fős csapattal. Az utasokat a buszsofőr melletti kis ablakon keresztül emelték ki, és
a lovasberényi úton Csákvár felé tartó járművek hátsó üléseire szállították
be ideiglenesen, mivel az erős szél miatt alig lehetett állva maradni. Az út
rendkívül csúszós volt, a látótávolság a hóvihar miatt kevesebb, mint 1 méter! A tűzoltók nem tudták lehúzni a sisak ellenzőt, mert a hóvihar miatt
nem láttak. (Később mesélték, hogy amikor néhány pillanatra becsukták a
szemüket, le kellett venni a kesztyűjüket, hogy a kezükkel nyissák ki a szemhéjukat, mert pillanatok alatt összefagyott.)
Az utasok kiemelése alatt Viszló Csaba a helyszínre érkezett az egyik autóbuszával. A hóviharban visszatolatott a Vistétől a lovasberényi úton, hogy
az utasoknak minél kevesebbet kelljen gyalogolni az ítéletidőben. Az autóbusz elvitte az itt rekedt utasokat és a polgármestert a kataszrófavédelmi
bázisra, az Öreg Tölgy Turistaszállóba, ahol Kiss László már felfűtött szobákkal és étellel, az önkéntes tűzoltók elnöke, Szabó Mihály pedig hálózsákokkal várta őket. Látható volt, hogy nem lesz elegendő szálláshely a turistaszállóban, ezért Jankyné Kővári Csilla igazgatónő és kollégái kinyitották
az új iskolát, és az énekteremben szivacs fekhelyekkel várták a bajba jutottakat. Ugyanekkor Mészáros Tamás alpolgármester a benzinkútnál állt
a hóviharban, és a zámolyi útról érkező autósoknak iránymutatást adott a
kijelölt melegedőhely felé. A kórustáborba induló Harmonia Floriana Kórus
– mivel nem tudtak útnak indulni – önkéntes segítő csapatként befogadott
az evangélikus gyülekezeti házba mintegy 40 zámolyi lakost, és szállást
biztosított számukra. Néhány csákvári a saját házába fogadott be az útról
kimentetteket.
A polgármester folyamatosan informálta a lakosságot és az itt rekedtek
hozzátartozóit a Facebook-on, valamint a Fehérvár Rádióban és az országos
sugárzású Music FM adásaiban is többször adott tájékoztatást. Kapcsolatot
tartott a katasztrófavédelemmel, a közútkezelővel, valamint szervezte a
mentést település kivezető útjain, valamint a belterületi hóeltakarítást.
Az ítéletidőben természetesen a csákvári rászoruló idősekről és betegekről
is próbáltak gondoskodni. Őket a Gondozási Központ és Idősek Otthona
munkatársai, valamint a csákvári katolikus karitász segítői keresték fel, s
nyújtottak segítséget, amennyiben szükséges volt. A turistaszállóba pedig
önkéntesek érkeztek a befogadottak kiszolgálásában segítséget nyújtani.
A legidősebb ellátott 91 éves volt, a legfiatalabb másfél éves. A befogadottak között volt pszichiátriai gondozott, szívbeteg, illetve vérnyomásproblémákkal küzdő, őket dr. Nagy István látta el, a turistaszállóba hozva a
hiányzó gyógyszereket.
Mentés szempontjából a reptér felé vezető út volt a legkritikusabb. Az intenzív hófúvás negyedórán belül visszatette a havat az útra. A munkagépekkel dolgozók folyamatosan dolgoztak, épségüket és eszközeiket nem
kímélve. Többször kivezették a kihúzott személyautókat a benzinkútig, és
visszafordultak az ítéletidőben, hogy másoknak is segíthessenek. A traktorosok közülük többen fennakadtak, árokba csúsztak, és az ő mentésükre
érkező gépek is elakadtak. Március 15-én hajnali fél 3 körül jelezték, hogy
valamennyi mentő munkagép elakadt. Mindannyian a hóviharban, a hideg
traktorban töltötték az éjszakát. Ez az önfeláldozó, önkéntes közreműködés
példa értékű.
Elsőként a 40 zámolyit sikerült hazavinni március 15-én délután, egy
9 terepjáróból álló konvojt szervezve. Az utat Bokodi István mutatta
terepjárójával a reptéren és a réten keresztül, mivel a zámolyi úton még
mindig hófalak voltak. Március 15-én este szabadult fel a lovasberényi út,
majd a székesfehérvári út, éjjel pedig a Vértesboglár-Felcsút közötti szakasz.
Ezt követően indult meg a gépjármű forgalom, illetve az autóbusz közlekedés.
Az utolsó távozók március 16-án 12:30-kor hagyták el a turistaszállót,
visszatérve a két kimentett bakonybéli busszal Budapestre.
Összesen 165 befogadottról kellett gondoskodni, akik három szálláshelyen,
illetve családoknál szálltak meg. Valamennyiük étkeztetéséről a turistaszálló gondoskodott. A mentést hat csákvári vállalkozás mintegy 8 munkagépe
végezte. A katasztrófahelyzet védekezési költsége 1.685.202 Ft volt.
A sok köszönetnyilvánítás nyomán büszkén elmondhatjuk: jelesre vizsgáztunk áldozatkészségből és emberségből egyaránt. (A közreműködők név
szerinti köszönetnyilvánítása a www.csakvar.hu oldalon és a Képújságban
olvasható.)
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03. 17:00 Vallások étkezési szokásai II.
06.
07. 16:30
13.
14. 16:30
20.
20-21.

(katolikus keresztény és az iszlám konyha) ● Házasságkötő terem
Tavaszi népszokások ● Vértes Múzeum
Csákvár II- Tordas ● Tersztyánszky Sportközpont
Ujhelyi Dávid fotókiállítása ● Vértes Múzeum
Aqvitál-Publo Csákvár - Paks NB II mérkőzés ● Sportközpont
Vértesi Mini-maraton ● Vértes Múzeum

dr. Csányi László kórustalálkozó és emlékünnepség
● Általános Iskola tornaterme, Vértes Múzeum

21. 17:00 Csákvár II- Bodajk ● Tersztyánszky Sportközpont
24.
Bormustra
27. 17:00 Aqvitál-Publo Csákvár- Gyirmót FC ● Tersztyánszky Sporkp.
2013.03.13. Felújították a gólyafészket
A Csákvári Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Otthona egyik épületének tetején található gólyafészek felújításra került. Soós Lajosné az
otthon lakója, aki egykor, 1923-ban ebben az épületben kezdte az óvodás
éveit is, jól emlékszik a gólyafészekre, amely már akkor is megvolt. Már az
1900-as évek elejéről is van feljegyzés a fészekkel kapcsolatban. Az otthon
lakói és dolgozói nagy figyelmet szentelnek minden évben a gólyáknak és
rendszeresen feljegyzik azok érkezési idejét, figyelemmel kísérik életük
minden mozzanatát ittlétük alatt.
A 2012. év gyakori és intenzív szelei megrongálták a gólyafészket, amely
a több évtizede itt költő gólyákkal együtt hozzátartoznak az otthon és
Csákvár képéhez. Jónácsik Zsoltné, az otthon igazgatónője kereste meg a
Pro Vértes munkatársait a gólyafészek felújításának kérésével. Viszló Levente és Szalai Gábor még a gólyák megérkezése előtt igyekezett elvégezni a javítás, így 2013. március 13-án a TÓ-Vill Bt emelőkosarában feljutottak a fészekhez, és a meglazult, korhadt részek eltávolítása után, a fészek
másik oldaláról átrendezett fészekrésszel, tömörítéssel kialakították az új
fészekkosarat.
A hamarosan megérkező gólyák immár egy „új”fészekben kezdhetik
életüket és idei költésüket Csákváron.
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Katolikus Egyház

Plébánia hivatali órái:
Hétfő 		
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:
354 – 369

A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.00-18.30 karitászos ruhaosztás van. Ebben az időpontban adományokat is szeretettel elfogadnak.

Református Egyház

Kérjük a szülőket, figyeljenek oda gyermekük hitoktatásban való részvételére. Különösen is kérjük az 1. és az 5. osztályba lépő gyermekek
szüleit, föltétlenül irassák be hittanórára a gyermeküket.

Elérhetőségünk: dr. Kis Boáz ref. lelkész,
8083 Csákvár, Kálvin u. 9. Tel.: 06-22-354-071.

Evangélikus Egyház
01.
05. 18:00
07. 11:00
07. 18:00
12. 18.30
13. 17:00
14. 11:00
17. 18.30
18-20.
20.
21. 10:00

Húsvét hétfő úrvacsorai istentisztelet
Nagy ifi (péntek)
Úrvacsorai istentisztelet keresztelővel (vas.)
Zenés áhítat a Bódi és Szebik családok szolgálatával
igét hirdet D. Szebik Imre ev. püspök. (vas.)

Asszonykör (péntek)
Kis ifi (szombat)
Istentisztelet (vasárnap)
Férfikör (szerda)
Konfirmandus tábor
Nagy ifi (szombat)
Társgyülekezeti nap Csabdin
(Csákváron nincs istentisztelet) (vasárnap)
28. 11:00 Cantate vasárnap - Családi istentisztelet (vasárnap)

május

4.
Nagy ifi (szombat)
5. 11:00 Úrvacsorai istentisztelet - anyák napi köszöntés (vas.)
5. 18:00 Zenés Áhítat – Harmonia Floriana Kórus (vasárnap)
Április hónap igéje:
2013.03.17. Március 15-i önkormányzati megemlékezés
A megszokott márciusi időjárástól eltérő körülmények között ünnepelhettük idén az 1848-49 forradalom és a szabadságharc évfordulóját.
A nem mindennapi időjárásnak köszönhetően országszerte elmaradtak
március 15-én a megemlékezések, így nálunk is. Az időjárás viszontagságai és a közel kétszáz bajbajutott ellátásának feladata miatt március
17-én ünnepeltünk. Az időjárás és az időpontáthelyezés ellenére most is
megtelt az általános iskola tornaterme a megemlékezőkkel.
Polgármester Asszony köszöntése után az iskola tanulói és a Dallam AMI
növendékeinek színvonalas műsorát láthattuk. Az idei év ünnepének szónoka Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bicske város polgármestere
volt. Immár hagyomány, hogy ünnepeinken díjak kerülnek átadásra, s
így volt ez most is. Csákvárért oklevelet kapott Majtán Istvánné és a Fejér Megyei Szent György Kórház Csákvári nővérek csoportja, amelynek
tagjai Bonczné Kaiser Krisztina, Dobai Csabáné, Petrov Lajosné és Szabó
Lászlóné voltak. A műsor, az ünnepi beszéd és a díjak átadása után a
megemlékezők megkoszorúzták a Szabadság téri emlékművet.

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. (Kol 2, 6-7)
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Április

8. h.

18:00

Közmeghallgatás (ism.)

Április

11. cs.

18:00

Magyar Kultúra Napja (ism.)

Április

15. h.

18:00

Iskolai farsang (ism.)

Április

18. cs.

18:00

Március 15.

Április

22. h.

18:00

Csákvári Híradó

Április

25. cs.

18:00

Csákvári Híradó (ism.)

Április

29. h.

18:00

Március 15. (ism.)

Május

2. cs.

18:00

Református bál

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

