BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város és Bodmér Község Önkormányzatának hírei.
2-3. oldal

ADÓ 1%
Csákvári szervezetek és városunkban működő felekezetek
listája, melyek számára az adó
1%-a felajánlható.
2. oldal

KÉPÜNK VAN RÓLA
Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

ÚJSÁGÍRÓ KERESTETIK
„Újságíró kerestetik” című pályázatra érkezett legjobb cikk
Molnár Zsuzsa tollából.

5. oldal

7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXVII. évfolyam 3. szám 2017. március

Pályázati forrásból dinamikus
városfejlesztés várható
Összefoglaló a közmeghallgatáson elhangzottakból
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 14 rendes nyilvános, 11 zárt, 2 rendkívüli nyilvános
ülést tartott a 2016-os évben. Emellett 55 nyilvános, 17 zárt és 4 együttes
bizottsági ülésre került sor. Az elfogadott határozatok száma 322, míg a
rendeleteké 32 volt. Mindezeken kívül
tájékoztató fórumot tartottunk a lakóházak energetikai korsze-rűsítésével
kapcsolatos pályázatokról.
A tavalyi évi költségvetésének alakulását vizsgálva megállapítható, hogy
az önkormányzat jól gazdálkodott.
2016. december 31-én a bankszámlák
együttes egyenlege 125.139.420 Ft
volt, szemben a 2015. december 31-i
61.718.481 Ft-tal.
A törvényben előírt kötelező, valamint
önként vállalt önkormányzati feladatok
ellátása mara-déktalanul teljesült. Folyamatos a település rendezése, lehetőségeinkhez képest szépítjük. Minden
pályázati forrást próbáltunk elnyerni és
felhasználni. 2016-ban 21 pályázatot
adtunk be, melyek közül 8 TOP pályázat volt. Utóbbiak elbírálása és kivitelezése az idei évre húzódik át.
A tavalyi év kiemelt beruházása a Szabadság utca - Kálvária utca felújítása,
valamint a Szent István utcai járdafelújítás. Ennek összköltsége 67.674.087
Ft, amelyhez az önkormányzat saját
költségvetése terhére 17.674.087 Fttal járult hozzá. Ezen kívül a Szabadság
téren az óvoda előtt is felújítottunk egy
jelentősebb járdaszakaszt magánkezdeményezésre.
Elkészült a Petőfi-Gánti utcák csapadékvíz elvezetési terve, melynek engedélyeztetése folya-matban van. Így
amennyiben csapadékvíz elvezetésre

vonatkozó pályázat jelenik meg, jó
eséllyel tudunk pályázatot benyújtani.

kivitelezés menetéről folyamatosan tájékoztatjuk a közvéleményt.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a település önkormányzati úthálózatának
karbantartására is. A Haraszt utca teljes
hossza, illetve a két becsatlakozó utcaszakasz felújítása megvalósult, továbbá
a Bokréta utca padkájának a rendezése
is megtörtént. Sajnos ez utóbbin a nem
megfelelő csapadékvíz elvezetés miatt
ismét megjelentek a kátyúk.

Szintén ebben az évben fog megkezdődni a település szennyvízhálózat
bővítése, valamint a szennyvíztelep
korszerűsítése és bővítése is. A projekt összköltsége: 1.870.964.975 Ft.
Várha-tó befejezés: 2018. december
31.

Mindezekre tekintettel elmondható,
hogy a tavalyi év elsősorban a tervezés
éve volt, mely terveknek a kivitelezése
a 2017-ben fog többségében megvalósulni. Az alábbi pályázatok kaptak támogatást, illetve állnak elbírálás alatt
(ezek megvalósítása kedvező döntés
esetén azonnal megkezdődhet):
Folytatás a 2. oldalon

A kátyúzást megkönnyítette, hogy vásároltunk egy aszfaltvágó gépet és egy
lap vibrátort, melyekkel az önkormányzat munkatársai szakszerűbb és jobb
minőségű munkát tudtak végezni. Az
elmúlt időszakban összesen 48 utcában, 144 kátyút tömtek be.
A település zöldfelületeinek megújítása érdekében tavasszal fakivágásokra
került sor, amelyet társadalmi összefogással támogatott faültetés követett.
Két év alatt összességében 98 facsemetét ültettünk el.
Elkészült a Kossuth Lajos utca kivezető
oldalán a buszmegálló is. A település
többi buszmegállójának az átépítése
várhatóan idén, pályázati forrásból
megvalósulhat.
Fentieken kívül intézményeink zavartalan működését egész évben biztosítottuk.
Fejlesztési tervek 2017-re:
Év végén kormányzati támogatás
formájában 450 millió Ft-ot kapott
településünk, melyet városközpont
kialakítására fordíthatunk. Ennek keretében multifunkciós közösségi házat
és könyvtárat, valamint parkolókat és
közparkot építünk. A tervezésről és a

Csákvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
emlékünnepségére
2017. március 15-én (szerdán) 15 órára
az Esterházy Iskola tornatermébe.





Ünnepi beszédet mond: PRŐHLE GERGELY,
a Petőfi Irodalmi Múzeum Főigazgatója
A megemlékezésen közreműködnek
az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi
Általános Iskola tanulói
A „Csákvárért Díj” átadása
Az ünnepség után elhelyezzük a megemlékezés virágait
a Szabadság téri Hősi Emlékműnél

Koszorúzási szándékát kérjük március 13-án 12 óráig jelezze
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.
22/582-310/12

Összefoglaló a közmeghallgatáson elhangzottakból
Folytatás az 1 oldalról
Benyújtott pályázat

Pályázott támogatás(Ft)

A pályázat tartalma röviden

TOP 3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Csákváron

60 000 000 Ft Kerékpárút+parkoló+zebra

TOP 1.2.1. Turizmufejlesztés Csákváron

60 000 000 Ft Fazekas-ház, Ébner-ház (kerékpárkölcsönző, ajándékbolt, kávézó, turisztikai
fogadótér)

TOP 4.1.1.-15. Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Gánton és Csákváron
TOP 1.1.1. Ipari park kialakítása

60 000 000 Rendelő korszerűsítés II. ütem (tető, napelem, hőszigetelés, elmaradt nyílás(ebből Csákvárnak zárók és burkolatok)
30 000 000 Ft)
135 000 000 Ft Ipari park kialakítása Csákváron

TOP 1.4.1. A szolgáltatások színvonalának javítása a Csákvári
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde fejlesztésével
TOP 3.2.1. Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi
Általános Iskola energetikai korszerűsítése Csákváron

60 000 000 Ft Óvoda felújítás (hőszigetelés, nyílászárók, tető,fűtéskorszerűsítés az Ady
u-ban)+eszközbeszerzés mindkét óvodában
230 000 000 Ft Szabadság téri iskolaépület korszerűsítése (nyílászáró, hőszigetelés, tető,
fűtés)

TOP 2.1.2. Zöld város

80 000 000 Ft Szabadság téri park+piac kialakítása a Sportközpontban standokkal, WC
felújítása

TOP 5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések

40 000 000 Ft Konzorciumvezető a Fejér Megyei Önkormányzat, mi paktumszervezeti
tagok leszünk

ASP

7 000 000 Ft ASP rendszer bevezetése, IT eszközök beszerzése. Nyertes.

EFOP-3.3.2-16.Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
NKA Őrségi tábor
KEHOP Szemléletformálási programok
NEFPI szennyvízfejlesztés
Sinkovits Imre pályázat
Út-járda felújítás
Külterületi útfelújítás

10 000 000 Ft Iskolai táborok, foglalkozássorozatok, versenyek megvalósítása
400 000 Ft Őrségi tábor megszervezése hátrányos helyzetű gyerekeknek. Nyertes.
5 000 000 Ft Futóverseny, kerékpárverseny, 5 workshop, kiadvány, rajzverseny,kiállítás
1 670 964 975 Ft Szennyvízelvezetés.Nyertes.
1 000 000 Ft 10.23. rendezvénysorozat.Nyertes.
50 000 000 Ft Szabadság utca és Szent István utcai járda felújítása.Nyertes.
6 641 371 Ft Fehér út+Fehér út alatti útszakasz felújítása

A pályázatok kivitelezési munkáinál kérem a lakosság együttműködését! Városunkat csak közösen, az itt élőkkel együtt tehetjük szebbé, otthonosabbá!

Illés Szabolcs
polgármester

Testületi összefoglaló – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartotta munkaterv szerinti rendes
ülését, amelyen – a két ülés között
végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadása után – sor került:
• az egyes anyakönyvi események
szabályairól, valamint az eseményhez
kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló rendelet, és
• az új szociális rendelet
megalkotására, majd beszámoló hangzott el a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi működéséről.
Az önkormányzat által benyújtott és
folyamatban lévő pályázatokról szóló
tájékoztatás után elfogadta a képviselő-testület a civil szervezetek 2016.
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóit és döntött
az államháztartás alrendszerén kívüli
szervezetek működésének támogatására 2017. évben kiírásra kerülő pályázatról.
A Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. törzstőkéje – a képviselő-testület döntése értelmében – pénzbeli
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vagyoni hozzájárulás formájában, a
polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvényben meghatározott minimális összegűre (3 millió forint) emelkedik. Határozat született ezen kívül a
város Utazás Kiállításon történő megjelenéséről, a városközpont tervezésére kiírt pályázat érvényessé és eredménytelenné nyilvánításáról. Utóbbi
napirend keretében sor került a városközpont kialakításra kapott rendkívüli
kormányzati támogatás felhasználását
érintő pályázatok bontására, előzetes
véleményezésére és a döntési javaslat
megtételére jogosult ideiglenes bizottság felállítására, tagjai megválasztására
és a tervezői pályázat újbóli kiírására.
Az Aktuális ügyek napirend előtt arról
határoztak a képviselők, hogy a Rákóczi
utca eleji árok 25 méter hosszú lefedésére és az útpadka kialakítására árajánlatot kér a hivatal.
Az Aktuális ügyek között döntés született:
• az óvodai beíratás időpontjának
meghatározásáról,
• a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról,

• a rota vírus és a bárányhimlő elleni védőoltások támogatásáról,
• egy Berényi és egy Batthyány utcai kapubejáró építéséhez hozzájárulás
megadásáról, és
• testvér-települési pályázat benyújtásáról.
Végül, a nyílt ülést követő zárt ülésen
döntött a képviselő-testület a 2017.

évben Csákvárért díjban részesülő személyéről.
A képviselő-testület nyilvános ülésén
készült felvétel a Csákvári TV-ben látható, míg a nyilvános ülés jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos honlapján (www.csakvar.hu) olvasható.
Tóth Jánosné

címzetes főjegyző

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány		
18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE				
18491380-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület			
18484009-1-07
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület 			
18596887-1-07
Esterházy Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és Sport Egyesülete
						
18486946-1-07
Floriana Könyvtár				
15365965-1-07
Polgárőrség					
18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány		
18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet)
18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület 				
18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület			
18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület		
18501616-1-07
A városunkban működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyarországi Evangélikus Egyház

Képviselő-testületi hírek – Bodmér
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. február 22.
napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, melynek elején Balogh
Katalin képviselő asszony, az Ügyrendi
Bizottság elnöke arról adott tájékoztatást, hogy a képviselő-testület tagjai
határidőben, a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően eleget
tettek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. Ezt követően a napirend
elfogadására, majd az önkormányzat
által elnyert 30 millió forint rendkívüli

kormányzati támogatás felhasználásáról szóló napirend zárt tárgyalására
került sor. Balogh István polgármester
a napirend tárgyalása közben bejelentette polgármesteri tisztségről történő
lemondását, amelyet még aznap este,
a képviselő-testületnek címzett és az
alpolgármesternek átadott nyilatkozatával – a vonatkozó jogszabályokkal
összhangban – írásban is megerősített.
A Képviselő-testület – a sürgős döntést igénylő napirendekre tekintettel

– 2017. február 24. napján újabb ülést
tartott, amelyen elsőként elfogadták
a képviselők a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett
munkáról szóló beszámolót. Utóbbi
keretében határozattal tudomásul vette a testület a polgármester lemondását, majd döntöttek a képviselők arról,
hogy a házi segítségnyújtás körébe
tartozó szolgáltatásokat a jövőben feladat-ellátási megállapodás alapján a
Magyar Pünkösdi Egyház biztosítja a
település közigazgatási területén. Ez-

után a képviselő-testület 2017. április
31-ig meghosszabbította a helyettes
védőnővel korábban kötött feladatellátási megállapodást, majd döntött
a településképi kézikönyv és a vonatkozó rendelet megalkotásáról. Végül
elfogadták a képviselők a Fejér Megyei
Kormányhivatal javaslatát az Ügyrendi
Bizottság legalább hatszori éves ülésezéséről.
Bíró Dénesné

alpolgármester

“Nyíltan kényes kérdésekről is”...
...mottóval tartottam képviselői fórumot február 16-án a Polgármesteri
Hivatal nagytermében. Az elmúlt másfél hónapban sokan megállítottak az
utcán, írtak e-mailt, hívtak telefonon a
2017. évi városi fejlesztésekről érdeklődve. Különös érdeklődés és számtalan rémhír övezte a városközpont folyamatban lévő fejlesztését.
Ezért gondoltam úgy, hogy egy nyílt
fórum keretében beszéljük át a felmerülő kérdéseket, igyekezzünk eloszlatni
a tévhiteket. Igaz, hogy a képviselőtestület üléseit közvetíti a Csákvár Tv,
azonban a televíziótól nem lehet kérdezni, netán más szempontot felvetni
a tárgyalt kérdés kapcsán. Erre csak
közvetlen találkozásokon van lehetőség. A több mint kétórás fórumra sokan eljöttek, több mint kétszer annyian
voltunk, mint a januári közmeghallgatáson. Lényegesen többen fejtették ki
véleményüket, mint az említett alkalommal.
Polgármester úr részletes tájékoztatást adott az elmúlt évi fejlesztésekről,
az idei tél kihívásairól és a 2017-ben
tervezett fejlesztésekről, beruházásokról. A hozzászólások döntő többsége is
ezekkel foglalkozott. Ezúttal a közérdeklődésre számot tartó megállapításokról adnék röviden tájékoztatást.
A legnagyobb érdeklődés természetesen az új városközpont építése iránt
nyilvánult meg. Világossá vált, hogy
az erre kapott jelentős összeg nem
nyílt pályázati úton érkezett, hanem az
elmúlt év végén megjelent kormányhatározat alapján került városunkba.
Polgármester úr levélben vázolta dec-

ember közepén a városközpont kialakítására vonatkozó elképzelést, amelyre
valamivel több, mint 450 millió forintot
kért. Másra is lehetett kérni és kapni,
a vonatkozó kormányhatározatból
(1818/2016.) kiderül, hogy Felcsút
például a víztorony áthelyezésére és
az infrastruktúra fejlesztésére kapott
65 milliót. Több hozzászóló is inkább
infrastrukturális beruházást (utak,
szennyvízcsatorna, stb) tartott volna
fontosnak, mivel „… a központ most
fejlesztésre tervezett része rendezett.”
Többen is azon véleményüknek adtak
hangot, hogy a városközpont másik
része, amely éppen a városon átmenő fő közlekedési út mellett van, (volt
TÜZÉP-telep, HILL-kévézó, stb.) jobban
megérett az átépítésre. Polgármester
úr elmondta, hogy azok tulajdonosai
nem kívánják eladni az ingatlant, és
ígéretet tettek arra, hogy ez évben jelentős fejlesztést hajtanak végre rajtuk.
A képviselő-testület többsége által
elfogadott terv alapján megvásárlásra került az un. PLÉH étterem, az un.
Láng-féle ház, valamint a Szabadság
tér 2. szám alatti házas ingatlan. Ezek,
valamint az un. Bagó ház helyén fog
felépülni az új Közösségi Tér, amely a
városi könyvtárat is magában foglalja.
A Vértes Múzeum mellett megvásárolt
ingatlanon és a Bagó ház helyén park
és parkoló kerül kialakításra. Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy bár
a Láng-féle ház – amely Csákvár történetének nem pótolható emléke - nem
megtartható, az új központban egy
emlékszoba kerül kialakításra.
Néhányan nem értették, hogy az építési tervek elbírálására létrehozott bi-

zottságban miért nincs építész, illetve
hogy a tervezésre meghívott vállalkozások között miért nincs csákvári. Többen is javasolták, hogy az érdeklődő
csákváriak a döntés előtt ismerhessék
meg a terveket, legyen lehetőség véleményük kinyilvánítására. Polgármester
úr ezt egy későbbi időpontban lehetségesnek tartotta.

miával szoros szakmai együttműködés
van. Jó hírként számolt be arról, hogy
további két labdarúgópálya építésére
adódott lehetőség az un. TAO segítségével a sportkombinát melletti nem
önkormányzati ingatlanon. Bejelentette, hogy a szabályos kézilabdacsarnok
építésére vonatkozó elképzelést a CSTK
továbbította, döntés még nincs.

Tekintettel arra, hogy a fórumon jelen volt és felszólalt a Csákvári Torna
Klub elnöke is, néhány sporttal kapcsolatos kérdés is előkerült. Az elnök
úr elmondta, hogy az NB II-es csapat
továbbra is csákvári, a Puskás Akadé-

Néhányan a kastélypark hiányosságaira hívták fel a figyelmet, amelyek megoldására a rendelkezésre álló források
figyelembevételével polgármester úr
ígéretet tett.
Dr. Szeredi Péter

önkormányzati képviselő

Tájékoztató
a „kuka matricáról”
A Depónia Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a számlákkal együtt
kipostázott matricák nem megfelelő minőségűek, ezért akinek leesik a felragasztott matricája a hulladékgyűjtő edényről, írásban új matricát kérhet a szolgáltatótól. Jelezni lehet továbbá az ügyfélszolgálaton a 22/504-412, vagy az 507-419
telefonszámon, illetve e-mail címen az ügyfel@deponia.hu címen. Akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van, annak részére a Depónia Nonprofit Kft. új
matricát küld. A kommunális hulladékot a szolgáltató egyenlőre matrica nélkül is
elszállítja.
DEPÓNIA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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CSÁKVÁRKÚT

ÜZEMANYAG, AUTÓSBOLT
ÉS ITALLERAKAT

Tájékoztatjuk
a kedves
csákváriakat, hogy
megkezdtük a benzin
forgalmazását is.
A benzin és a gázolaj továbbra is az OMV
osztrák finomítójából kerül beszállításra.
Csákvárkút- Üzemanyag, Autósbolt és Itallerakat
Csákvár, Kossuth utca 58. tel:20/334-9994
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Képünk van róla

Tóth Árpádné beszélget dr. Gelencsér Józseffel

Farsangi bál az iskolában
Február 17-én, pénteken volt a farsangi mulatság az iskolában. Az
alsósok számára már reggel lázas
készülődéssel indult a nap. A télbúcsúztató kiszebábot az iskola udvarán elégették és közben rigmusokat
mondtak, dalokat énekeltek, „közösen űzték el” a telet. Mint mindig,
most is nagy sikere volt a jelmezes
felvonulásnak, amit vidám műsorszámokkal színesítettek. Mindenki
lelkesen viselte a maga választotta
jelmezt az egész bál folyamán. A jókedvű táncolást meseelőadás, táncbemutató, fánkevő verseny tette változatossá. A talpalávalót Zolnai Sanyi
bácsi biztosította. Hagyományainkhoz híven a szülők gondoskodtak a
bőséges eszem-iszomról. Fáradtan,
de szép emlékekkel indult haza délben minden kisgyerek. Ezúton köszönjük minden kedves segítőnek az
önzetlen támogatást.

FEBRUÁRBAN A MÚZEUMBAN
A felső tagozatosok délelőttje munkával telt, az önfeledt szórakozásnak
csak délután adhatták át magukat.
Minden évben a jelmezesek felvonulása indítja a „nagyok” programját.
Évről évre színvonalasabb produkciókat mutatnak be az osztályok. Nem
ritka a kis színdarabnak megfelelő
jelenet, amelyekkel készülnek. A zsűrinek az idén is nehéz dolga volt. Az
első helyezést a 6.b osztály cirkusza
nyerte. Másodikak a 4.b osztályosok
lettek, akik A nagy ho-ho-ho-horgász
zenéjét „zongorázták el”. A harmadik
helyezést megosztva az 5.a marionett bábu tánca és az 5.b építkezői
kapták. Az egyéni beöltözők között
Spinhért Matyi jelmezét ítélték a legjobbnak. A hangulat fokozása érdekében a tanárok boszorkány-táncot
adtak elő. A remek zene, az önfeledt
tánc jó kikapcsolódást biztosított a
gyerekeknek.

„Jelmezt öltünk síppal, dobbal, lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú szürke álom érjen véget, ha lehet,
ne hozzon több hideget!”
(Pápai Ildikó : Tavaszköszöntő )
A „Beszélgessünk” sorozatban előadások hangzottak el a farsangról.
Dr. Lukács László néprajzkutató egyetemi tanár beszélt a farsangi népszokásokról, majd dr. Gelencsér József egyetemi tanár tartott érdekes
előadást a szerenád, fáklyás zene és
macskazene hagyományáról. Feb-

ruár 25-én szombaton pedig a hagyományos farsang végi batyus bált
tartottuk meg. Az alaphangulatot a
kedves idős „ nagymama” köszöntője és a szokásról tartott bevezetője,
no meg Erzsi néni vörösborban főtt
aszalt szilvája adta. Majd a jelmezesek műsorán derültünk és nosztalgiáztunk. A bakelit-lemezes retró disco
a gyerekek körében is nagy sikert
aratott. Reméljük a vidám csapatnak
sikerült előcsalogatni a tavaszt!
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
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Eseménynaptár
2017.3.1. – 2017.4.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

VÁROSI ESEMÉNYEK

Római Katolikus Egyház

MÁRCIUS

Plébánia hivatali órái: hétfő-péntek 09.00 – 13.00
Telefon 30-3323-706, (22) 354-369

3. 16.00 Hujber Edit: Esterházyak ● Csákvár Emlékház
4. 19.00 Tavaszköszöntő bál ● Sportkombinát
10. 16.00 dr. Demeter Zsófia: Szilárd Gyula élete
Esterházy család mezőgazdasági tevékenysége ● Csákvár Emlékház
14. 12.00 Honvéd sírok koszorúzása ● Temető
15. 15.00 Március 15-i ünnepség ● Esterházy Iskola
17. 10.00 Madarak és fák napja területi forduló ● Geszner-ház
17. 16.00 Lakat T. Károly: Esterházy fiúk-Péter, Márton ● Csákvár Emlékház
18. 9.00 Tavaszi Csák Nap ● Életfa (nagyhegyi dűlőút vége)
18. 15.00 Zsombolyai Mária festőmű-vész kiállítása ● Csákvár Emlékház
24. 16.00 Faragó József: Az Esterházy család majki évei ● Csákvár Emlékház
31. 16.00 Ugrits Tamás: Kereszténység ünnepei ● Csákvár Emlékház

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 19.00
Rózsafüzér: hétfő, kedd, péntek 17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;
vasárnap 10.30 és 18.00

MÁRCIUS
12. Nagyböjt 2. vasárnapja
19. Nagyböjt 3. vasárnapja
20. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese – Főünnep
25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) - Főünnep
26. Nagyböjt 4. vasárnapja
A nagyböjti időben meg kell tartani Egyházunk előírásait a böjtre vonatkozóan. Nagyböjt pénteki napjain hústilalom van, a templomban keresztúti
ájtatosságot végzünk.
Péntekenként, este 7-kor a plébánián vesperást, Bibliaolvasást és magyarázatot tartunk. Mindenkit szeretettel várunk.

Református Egyház

ÁPRILIS
7. 16.00
7. 16.00
8.
8. 10.00
11. 16.00
21. 16.00
22. 10.00
28. 16.00
28. 16.00
29. 9.00

Húsvéti tojásfestés ● Fazekas Emlékház
Klestenitz Tibor: Az egyházak szerepe a történelemben ● Csákvár Emlékház
Tavaszi nagytakarítás ● Csákvár, Geszner-ház
KáVé a Könyvtárban ● Floriana Könyvtár
Barta Klára: Költészet napja ● Csákvár Emlékház
Gondos Béla: László király ábrázolása a templomokban ● Csákvár Emlékház
Dr. Csányi László Gyermekkórus Találkozó és Emlékünnepség
Esterházy Iskola Gyermekrajz kiállítása ● Csákvár Emlékház
Gondos Béla: László király ábrázolása a templomokban ● Csákvár Emlékház
Retro majális ● Úttörő tér

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
Péntek
Vasárnap
Vasárnap

16.00
17.15
9.30
10.00

Kórházi istentisztelet
Áhitat a Kálvin Otthonban
Gyermek istentisztelet
Istentisztelet

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

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

2017. február 16-án Magyar Sebestyén a Vajda János utcába,
2017. február 21-én Majtán Nelli a Széchenyi utcába.

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

Isten hozta a kis jövevényeket!

Evangélikus Egyház
MÁRCIUS
12 . 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
17. 16.30 Bibliaóra (péntek)
19. 11.00 Családi istentisztelet (vasárnap)
22.
Férfikör (szerda)
24. 16.30 Bibliaóra (péntek)
26. 11.00 Istentisztelet és közgyűlés (vasárnap)
Márc. 30 – Ápr. 1. Balatonszárszó ● kórusedzőtábor

ÁPRILIS
2. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
9. Virágvasárnap 11.00 Istentisztelet
10-11-12 Nagyheti evangélizáció ● Böjti esti istentiszteletek
13. Nagycsütörtök 18.00 Úrvacsorai istentisztelet
14. Nagypéntek 18.00 Úrvacsorai istentisztelet passióolvasással
16. 11.00 Húsvét ünnepe ● Úrvacsorai istentisztelet
17. Húsvét 2. ünnepnapja ● Szórvány úrvacsorai istentisztelet
Március hónap igéje: „Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öregembert! Félj
Istenedtől: Én vagyok az Úr! 3 Mózes 19, 32
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Iskolai versenyeink
Lotz János helyesírási és szövegértési verseny megyei fordulójában Székesfehérváron
7. évfolyamosok között 1. lett Wisniewski Marcell 7.b
8. évfolyamosok között 1. Izmindi Izsák 8.a, 2. Tamás Kinga 8.a
Az első helyezett tanulók képviselik a megyét az országos döntőben!
„Szép Magyar Beszéd” verseny megyei fordulójában Martonvásáron
5-6. évfolyamosok között 3. helyezést ért el Dravicz Levente 5.a
7-8. évfolyamosok között 2. lett Izmindi Izsák 8.a
Asztalitenisz Diákolimpia országos döntőjében Karcagon
egyéniben 9. lett Jankus Dóra 8.b
csapatban 6. helyezést ért el: Jankus Dóra 8.b, Bokodi Zsófia 7.b, Zolnai
Krisztina 7.a

A számomra legérdekesebb csoport
Csákváron
A csákvári kertészek megtanulták és folytatják....
Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy nappali tagozatos Gyümölcstermesztő és Faiskola kezelő
Szakközépiskola Csákváron. Az első
évfolyam 1964-ben indult el, majd a
következő évben követte a második.
Mindkét évfolyamba főleg Csákvárról jelentkeztünk, de a környék falvaiból, Gánt, Zámoly, Vértesboglár,
Bodmér, Mány - is sikerült diákokat
verbuválni. A Csákvári Általános Iskola tanárai közül Tóth Gyuláné Irma
néni, Minárik Erzsi néni, Minárik Feri
bácsi, Vadász Géza, Szabó László tanított bennünket, hozzájuk csatlakozott Mészáros Andrásné Mária néni
és Magos János, ők oktatták a szaktárgyakat.
A rovákiai kajszi ültetvénybe jártunk
gyakorlatra, a Csákvári Állami Gazda-

ság teherautója fuvarozott bennünket, legtöbbször végigénekeltünk az
utat. Odafele lelkesebben, visszafele
fáradtabban. De sokat kapáltunk!!!
Majd két év után - nekünk váratlanul
– ez a két évfolyam a harmadik évben
a Bicskei Vajda János Gimnáziumhoz
csatolva folytatta a tanulmányait.
Sikeresen érettségiztünk 1968-ban.
Nagyon kevesen dolgoztunk, vagy
tanultunk tovább a szakmánkban.
Mégis megőriztünk ebből az időből
valami fontosat. Mit is? Elmondom
sorjában.
Nem szabályos csoportot mutatok
be. Összeköt bennünket Csákvár, a
szülőfalunk, a közös iskolaévek, szüleink akkori életmódjának tisztelete,
ennek az életmódnak az ösztönös,

vagy tudatos követése. Mindannyian
kerteket művelünk, a szülői ház megmaradt kertjét, vagy új otthonunkhoz tartozó kerteket. Nekünk érték
a föld, a növény, tudjuk mekkora különbség van a frissen leszedett paradicsom, vagy kihúzott sárgarépa, fáról leszedett cseresznye és a boltban
vásároltak között. Átéljük, megéljük,
mennyi gondolat, tudás, cselekedet,
fáradtság, lemondás van a kertészkedésben, mégis, vagy éppen ezért
értékesnek, szépnek találjuk. Benne
van az agyunkban, a kezünkben, a
hajló derekunkban, hogy el kell vetni,
lesni, ahogy bújnak ki a magok, meg
kell kapálni, le kell metszeni, meg kell
öntözni, le kell szedni. Izgulni, hogy
lesz-e fagy, kémlelni az eget, hogy
esik-e már?

Huszonegyen kezdtük el a középiskolát, mára nyolcan élünk Csákváron,
akik csákváriként, vagy kétlakiként
folytatjuk, amit a szüleink elkezdtek
és a tanárainktól megtanultunk. Köszönet nekik!!!
Albrecht Vince
Cséplőné Talics Mari
dr Kőrösyné Nagy Margit
Merzáné Metz Ági
Némethné Jónácsik Panni
Szabóné Dóczi Sári
Zoltainé Fodor Mari
és jómagam
Molnár Zsuzsa

Újságíró
kerestetik!
Az elmúlt hónapban meghirdetett „a
számomra legérdekesebb ember Csákváron” témában számos cikk érkezett.
Ezek közül most Molnár Zsuzsa írását
olvashatják.
A Csákvári – Bodméri Hírmondó
szerkesztősége és a Floriana Könyvtár továbbra is várja korhatár nélkül
mindazok jelentkezését, akik kedvet
éreznek az újságíráshoz. Három fordulóban küldhetők be írások a Hírmondó e-mail címére, melybe akár most
is bekapcsolódhat. A legjobb cikkeket
megjelentetjük. A soron következő fordulóban településünk figyelemre méltó helyszíneit vennénk számba. A játék
végén eredményt is hirdetünk. A legsikeresebb „újságíró” értékes könyvutalványt nyer, és tudósítói rangot kap.
Beválasztjuk a Hírmondó Szerkesztőbizottságába.
Mivel számos szempont szerint kell válogatni a megjelenéshez, a versenyre
eddig beküldött cikkeket eltesszük, és
a versenyen kívül is szándékunkban áll
majd megjelentetni. A későbbiekben
versenyen kívül is szívesen fogadunk
írásokat.
Leadási határidő: április 1.
hirmondo.csakvar@gmail.com
vagy személyes leadás a könyvtárban.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

A FLORIANA KÖNYVTÁRBAN
Március 25-én ,
szombat délelőtt
10.00-12.00 között ...
csokorba szedjük kedvenc
verseinket, majd papírvirágokra kasírozzuk őket.
Április 11-én , a Magyar
Költészet Napján ezekkel
a virágokkal díszítjük a
Szadabság teret, mellyel
csatlakozunk a Posztolj
verset mozgalomhoz.
Ha szereted a verseket és
szívesen rajzolsz, vágsz,
ragasztasz, itt a helyed ,
szeretettel várunk! : )
KÉSZÜLJÜNK KÖZÖSEN
A MAGYAR
KÖLTÉSZET NAPJÁRA!

Húsvéti
tojásfestés
Megismételjük a tavalyi, nagy sikerű
tojásfestést. Hagyományos méhviaszos
mintákat rajzolunk gicával (mintázó
eszköz), majd a hagymahéj főzött levébe tesszük a tojásokat.
Másnap lehet haza vinni, mert addigra szép barnás színt kapnak. Eszközöket, gyönyörű mintákat, hagymalét
én biztosítok. A jelentkezőknek csak
annyi főtt tojást kell hozni, amennyit
festeni szeretnének. Még egy fontos
kérés: mivel tavaly nehezen fértünk el
a Fazekasházban, csütörtökig hívjon
fel, aki jönni szeretne! Április 7-én,
pénteken 16 órától várok mindenkit
szeretettel!
Ujcz Ági
06305273970
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Hirdetések
TÚRABOT BEJÁRATÓ
a Költészet Napja alkalmából
Osszuk meg egymással

Kedvenc Versünket!
Április 8-án, szombaton 10 órakor
szeretettel várunk minden érdeklődőt a Floriana Könyvtárban!
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ELEKTROMOPEDEK

SZÉLES VÁLASZTÉKA
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AJÁNLÁSÁVAL

• HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
• GARANCIA
• SZERVIZ

VÁ

www.elektromoped.hu
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INGYENES KIPRÓBÁLÁS AZ ÖN UTCÁJÁBAN!

G

06-22/379-185
06-30/433-8828
C

Túrabot bejárató gyalogtúra indul:
2017.03.25. (szombat) 9:00-kor Laci Bácsi Konyhája udvarából egy rövidebb útvonalon a gyerekek, idősebbek részére és egy hosszabb útvonalon a
felnőttek részére.
Célállomás a Vaskapu völgye, ahol bográcsétellel, üdítővel és forró teával
várjuk a résztvevőket, valamint a Lovasok lovagoltatják és hintóztatják az
érdeklődőket!
Szervezők:
• Vaskapu Hagyományőrző Egyesület (Kiss László, Cservenka Géza,
Györök Béla szervezésével)
• Csákvári Természetjáró Egyesület (Dornyi Gergely és Boros Péter
túravezetésével)
• Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület
Bővebb információ a Csákvár Városunk facebook oldalon megtekinthető!
Ne hagyd ki, gyere velünk!

LL

ALÁS

LACI BÁCSI KONYHÁJA

Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!
Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is!
Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.
Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.
Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények,
állófogadások rendezését, lebonyolítását.
Állunk rendelkezésükre!

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Libényi János temetésén
részt vettek. Sírjára virágot, koszorút
helyeztek.
Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS
Számítógépek szervizelése, karbantartása. Tel.: 0670/548–1602
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Telefon: 8-16 óráig
0620/9806481
0622/582-113

Csákvári-Bodméri Hírmondó
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 29.

