BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város és Bodmér Község Önkormányzatának hírei.

ÓVODAI BEÍRATÁS
Az óvodai beiratkozásról fontos információk olvashatók a
3. és 6. oldalon.

KÉPÜNK VAN RÓLA
Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.
4-5. oldal

3., 6. oldal

2-3. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXVII. évfolyam 4. szám 2017. április

A csákvári 1848/49-es ünnepség
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából
Csákvár Város Önkormányzata szervezésében ünnepséget tartottak az általános iskola tornatermében. A március 15-ei megemlékezést a Himnusz
közös eléneklése után Illés Szabolcs,
Csákvár Város polgármestere nyitotta
meg köszöntő beszédével. Ezt követően az Esterházy Móric Nyelvoktató
Német Nemzetiségi Általános Iskola
5. osztályos tanulóinak ünnepi műsorát láthattuk. Zongorán Barasevichné
Németh- Kocsis Márta, gitáron Wollein
Zsombor, harangjátékon Magasi Botond, hegedűn pedig Locker Dávid
működött közre. A Dallam Alapfokú
Művészeti Iskola néptáncosai is felléptek, ezzel színesítve a felsősök előadását. A tanulók színvonalas műsora
után Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi
Múzeum főigazgatója mondott ünnepi beszédet. A rendezvény keretében
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Csákvárért díj” kitüntető címben részesítette Kiss Lászlót.
Mindenki Laci bácsija településünk
közétkeztetésében kiemelt szerepet
tölt be, de emellett aktívan részt vállal
a városi életben is, számos jótékony-

sági akció kezdeményezője és résztvevője egyben. „Munkája, hozzáállása,
társadalmi felelősségvállalása alkalmassá teszi e díj elnyerésére.” – szólt
az indoklás.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megűnneplése a Turul Emlékműnél koszorúzással folytatódott, ahol
a Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület tagjai álltak díszőrséget. Csákvár
Város Önkormányzata, a történelmi
egyházak, a pártok, a civil szervezetek
mind képviseltették magukat koszorúikkal, emellett pedig minden jelenlévő
egy-egy szál virág elhelyezésével tisztelgett a márciusi történések előtt. Az
ünnepség a Szózat közös eléneklésével
ért véget.
Köszönjük az iskola tanárainak: Imréné Csernai Évának, Magasiné Kudlik
Mónikának és Tamásné Metlágel Ildikónak, Bécsiné Krämer Ágnesnek
és diákjainak a színvonalas műsorba
fektetett munkájukat, a helyi polgárőröknek a helyszín biztosítását, a
lovasbarátoknak pedig a díszőrséget.
Szakál Borostyán

ÚTTÖRO TÉRI NOSZTALGIA BULI!
2017. április 29-én újra a régi hangulatával
és színes programkínálatával megrendezzük a térbulit!

Programok 9:00-tól:
• Mazsorett lányok felvonulása a Bicskei Fúvósok kíséretében
• Kispályás grundfoci – Regisztráció, nevezés április 25-ig
Gulyás Gergő: 30/210-9524 / gulyimail@gmail.com vagy
Király István: 20/580-9151 / kiraly.kuba@gmail.com
• Tizenegyes rugó verseny – Nevezés a helyszínen
• Főzőverseny – Információ, regisztráció:
Györökné Ruppert Gabriellánál
20/393-4470 10:00-18:00 között
• Gyermek programok
Kézműves programok, arcfestés, csillámtetoválás készítése
• Rendőrségi és Katasztrófavédelmi programok
Ügyességi versenyek, teszt kitöltés
• Fúvós térzene
• Motoros felvonulás (TV Csákvári Motoros Klub, Haerly Davidson Klub
• Lovas programok – Pusztabuszozás

Esti program:
• Tábortűz
• Májusfa állítás
• Rock and Roll hangulat
Egész nap büfé.

Szervezők:
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület, Csákvári Lovasbarátok, Civil aktivisták

Fővédnök: Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere
További információ a plakátokon és az interneten!

Testületi összefoglaló – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. március
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 önkormányzati
kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló rendelet
módosítás társadalmi vitára bocsátá-

sára, majd a tanyagondnoki szolgálat
engedélyeztetéséről szóló határozat,
valamint a jövőbeni működést szabályozó rendelet-tervezet és szakmai
program elfogadására. Ezt követően
a 31/2013. (II. 26.) önkormányzati
határozattal elfogadott Településszerkezeti terv egyes belterületi és
külterületi részterületekre vonatkozó
rendelkezései módosításával egyidejűleg, módosították a képviselők a

helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 3/2013. (III. 4.)
önkormányzati rendeletet.
Döntés született az önkormányzati
adóhatóság 2016. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szociális
ellátások térítési díjainak jelenlegi
szinten tartásáról, a Csákvári Közös

Önkormányzati Hivatal tekintetében
igazgatási szünet elrendeléséről. Az
ülés talán legnagyobb vitát kiváltó
napirendje az államháztartáson kívüli szervezetek támogatására kiírt önkormányzati pályázat értékelése volt.
A pályázó civil szervezetek a következők szerint részesülnek összességében 1,5 millió forint önkormányzati
támogatásban:

Sorsz.

Pályázó szervezet megnevezése

Pályázati cél

Megítélt támogatás (e Ft)

1.

Dallam Alapfokú Művészeti Iskola*

A Csákvári telephely működési költségének támogatása

2.

Csákvár Római Katolikus Plébánia

Ébresztő Fesztivál megrendezése

100.000

3.

Csákvári Torna Klub Asztalitenisz
Szakosztály

Felszerelések, útiköltség, versenybírói és nevezési díjak

100.000

4.

Csákvári Polgárőrség*

Az egyesület közbiztonsági feladatainak ellátásához szükséges támogatás
részbeni biztosítása

5.

Sziklavár Alapítvány

Utazási költség hozzájárulás a Reformáció nyomában című gyülekezeti/
testvér-gyülekezeti kiránduláshoz

6.

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 2017. évi közhasznú tevékenysége
anyagi fedezetének részbeni biztosítása

300.000

7.

Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület Eszköz beszerzés, működési támogatás

300.000

8.

Csákvári TSZ Horgász Egyesület

Horgászversenyek rendezése

150.000

9.

Csákvári Tűzoltó Egyesület

Gépjárműfecskendő üzembe helyezési és tartási költségei

400.000

0

0
150.000

A *-gal jelölt szervezetek formai és tartalmi hiányosságokra tekintettel – jelen pályázat keretében – nem részesülhettek önkormányzati támogatásban.

A képviselő-testület további döntései:
• A Rákóczi utca Kossuth utca felőli részén 28 méter hosszúságban
megtörténik az árok lefedése és az
útpadka kialakítása, amelyhez az önkormányzat 300.000 forinttal járul
hozzá.
• Sor került a benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról szóló márciusi
tájékoztató tudomásul vételére.
• Pályázik Csákvár az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című felhívásra, mely-

nek nyertessége esetén közel 15 millió forintból megújulhat a Jókai utca
és a Tompa utca.
• Határozatot hozott a testület arról,
hogy az önkormányzat nem kíván
élni a Duna World csatornán ajánlott
kedvezményes megjelenési lehetőséggel.
• Sor került a Magyar Zarándokút
Egyesület 2016. évi beszámolójának
tudomásul vételére.
• Mint tulajdonos, megadta a testület hozzájárulását a Paulini Béla utca

3. előtti vízelvezető árok lefedéséhez.

vénysátor, valamint az Úttörő tér
használatát az önkormányzat.

• Döntés született a Gördülő Fejlesztési Tervben 2017. évben tervezett
beruházások és felújítások megvalósítása érdekében a Fejérvíz Zrt.-vel
történő szerződéskötésről.

Végül zárt ülés keretében sor került
a korábban vírus elleni vakcinák beszerzésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására és új pályázat
kiírására.

• A 2017. évi gyermeknap költségeihez 230.000 Ft + áfa összeget biztosít
a képviselő-testület.

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.

• A „Retro majális” megrendezéséhez térítésmentesen biztosítja
színpad, sörpad garnitúrák, rendez-

Tóth Jánosné

címzetes főjegyző

Hulladékudvar
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a csákvári hulladékudvarban az alábbi hulladékok leadására
van lehetőség:

Nyitva tartás:
Hétköznap szerdai napokon: 8-10
óra között, és szombati napokon:
9-12 óra között.

A hulladékudvart érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező
csákvári lakosok vehetik igénybe személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, valamint a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás településeinek lakosai
(Bodmér és Vértesboglár.)

Nem veszélyes hulladék:
• bútorféleségek (max. 1 szoba berendezése)
• háztartási gépek (max. 2 db, pl.:
gáztűzhely, mosógép)
• fém hulladék
• csomagolási üveghulladék (pl.: vissza
nem váltható üvegek, befőttes üveg)
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• papír hulladék (pl.: napilap, szórólap, karton)
• műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, műanyag fólia)
• vízbázisú festékek (diszperzit)
Veszélyes hulladék:
• fáradt olaj, (max. 5 l)
• festék (max. 5 l) és tároló edényzete
• akkumulátor (max. 2 db)
• szárazelem (max. 1 kg)
• elektronikai hulladék (max. 2 db,
pl.: TV, számítógép, hűtő)

Nem vesznek át a telepen:
• vállalkozásból származó hulladékot
• meghatározottnál nagyobb men�nyiségű hulladékot
• kommunális hulladékot
• építésből, bontásból származó hulladékot (pl.: nyílászáró, burkolóanyagok szigetelőanyag, tégla, beton, ablaküveg, azbeszt tartalmú palák)
• zöldhulladékot
• teherautó gumiabroncsot és akkumulátort

Képviselő-testületi hírek – Bodmér
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. március
29. napján tartotta munkaterv szerinti rendes ülését, amelyen elsőként a
lejárt határidejű határozatokról és a
két ülés között végzett munkáról szóló
beszámoló elfogadására, majd a házasságkötés során fizetendő díjakról
szóló rendelet megalkotására került
sor. Az elfogadott rendelet alapján a
munkaidőben történő házasságkötés
díjtalan, munkaidőn túl és a szabad-

napon a házasságkötő teremben 25
e Ft, a házasulandók által választott
egyéb helyszínen 35 e Ft-os összeget
kell fizetni. Ezután döntöttek a képviselők a Magyar Pünkösdi Egyházzal
házi segítségnyújtás tárgyában kötött
feladat-ellátási szerződés módosításáról. Tárgyalták a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót és megköszönve a hivatali dolgozók lelkiismeretes munká-

ját, elfogadták azt. Támogatták a 2017.
évi hivatali igazgatási szünet elrendelését, mely július 24-től augusztus 25-ig
lesz, biztosítva a folyamatos ügyfélfogadást és a folyamatos feladatellátást.
Döntöttek a Bicskei Önkormányzati
Tűzoltóság egyszeri 100 e Ft-os támogatásáról.

szabályzatot, a Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztőségének beszámolóját, valamint a Hivatal adóhatósági beszámolóját. Végül zárt ülés keretében
egyeztettek a képviselők a rendkívüli
kormányzati támogatás felhasználásáról.

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat használatában lévő járművekre vonatkozó gépjármű-használati

alpolgármester

Biró Dénesné

Felhívás
ingatlan felajánlásra Óvodai beíratás
Tisztelt Bodméri Ingatlan-tulajdonosok!
A Csákvári-Bodméri Hírmondó múlt
havi számából már értesülhettek
arról, hogy településünk 30 millió
forint rendkívüli kormányzati támogatást nyert el, melyből 20 millió forint olyan építési telkek kialakítására
fordíthatunk, amelyek a faluban élő
fiatalok megtartását segítik.
A szükséges döntések még nem születtek meg. Előkészítésük megalapozásához felhívjuk azokat, akiknek eladó telkük van Bodméron, és meg is
válnának tőle, hogy az értékesítésre

vonatkozó szándéknyilatkozatukat a
• helyrajzi szám,
• terület és
• ár
megjelölésével április 20-án 16:00ig juttassák el az Önkormányzathoz,
április 11-én és 18-án 8:00 és 12:00
között (kihelyezett ügyfélfogadás
idején) a bodméri faluházba, vagy
további munkanapokon, napközben,
az alpolgármesternek.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás az alábbi időszakban lesz:
2017. április 24 – én
(hétfőn)		
8 – 16 óráig
2017. április 25 – én
(kedden)		
8 – 16 óráig
2017. április 26 – án
(szerdán)		
8 – 17 óráig
2017. április 27 – én
(csütörtökön)
8 – 16 óráig
2017. április 28 – án
(pénteken)
8 – 12 óráig

Felvilágosítást az alábbi telefonokon
tudok nyújtani: 22 / 706-105;
20 / 4438327.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat is jó)
• lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• a gyermek egészségügyi kiskönyvét, TAJ számát.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!
www.csakvarimesevar.hu

Biró Dénesné

alpolgármester

Adótartozással

A beíratás helye:
CSÁKVÁRI MESE - VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE, Csákvár, Ady Endre u. 2
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a Köznevelési törvény szerint azok a
gyermekek, akik a 2017. évben betöltik a harmadik életévüket (2014-ben születtek), kötelesek részt venni óvodai nevelésben. Őket kötelező beíratni az óvodába!

rendelkezők figyelmébe
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete legutóbbi ülésén
megvitatta a jegyző beszámolóját
az adóhatóság 2016. évben végzett
munkájáról.
Ennek kapcsán megállapította, hogy
az adóalanyok egy részének meg
nem fizetett tartozása nemcsak az
önkormányzat által közösségi célra fordítandó költségvetési keretet
csorbítja, de magatartása méltánytalan a köztartozásaikat időben, pontosan kiegyenlítő polgárokkal szemben
is.
A képviselő-testület felhívta ezért a
jegyzőt, hogy éljen a jogszabály ál-

tal biztosított lehetőséggel, és a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek
esetében az ötvenezer – forintot
elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózók nevét (elnevezését),
lakóhelyét, székhelyét, telephelyét,
adóazonosító számát és az adótartozás összegét tegye közzé.
Tájékoztatom a Tisztelt Adóalanyokat, hogy a közzétételre 2017.. júliusában és 2018. januárjában kerül sor.
Tóth Jánosné

címzetes főjegyző

Óvodakóstolgató
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2017. április 19-től április 21-ig várjuk
10.00 – 12.00 és 15.30 - 16.30 óra között megtartásra kerülő „Óvodakóstolgató”
nyitott napjainkon.
Az érdeklődők
● bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe
● bekapcsolódhatnak a gyermekeknek szervezett tevékenységekbe
● feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokásaival, szabályaival kapcsolatosan.
www.csakvarimesevar.hu
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Képünk van róla

Csákvári diákolimpikon sikere
A 12 éves Kántor Viktória, a Fehérvár Karate Akadémia csapat tagja március 3-án
az országos diákolimpián ezüstérmet nyert. A vele készített interjút és edzője,
Bőke Béla írását következő számunkban olvashatják.

Lelkészi beiktatás Csákváron
„… a munka pedig nagy, mert nem
emberé lesz ez a hajlék, hanem az
Úristené.”
Krónikák első könyve 29.1b
A Csákvári Református Egyházközség
2017. március 12. napján ünnepi hálaadó istentisztelet alkalmával ünnepélyes keretek között iktatta lelkipásztori szolgálatába Gere Gábor József
lelkipásztort és feleségét Geréné Kossa
Izabellát.
Az ünnepi alkalmon az igehirdetés szolgálatát és a beiktatást Szabó Ferenc,
aki a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese végezte.
A csaknem 400 jelenlévő között ott
volt a lelkipásztor korábbi szolgálati
helyéről, Varbóról érkezett 35 fős küldöttség, valamint a gyülekezethez tartózó óvodások, a város képviselői és
a testvéregyházak tagjai, valamint az
egyházmegye lelkipásztorai és a test-

51 éves osztálytalálkozó

vér gyülekezetek képviselői.
Az egyházmegye lelkészei egy-egy igével kértek áldást a lelkészházaspár és a
gyülekezet életére.
A köszöntéseket az egyházkerület világi főjegyzője Veres Sándor, és az egyházmegye gondnoka Dr. Gulyás László
kezdte, majd a család részéről Gere Gábor nyugalmazott lelkipásztor és gyülekezet korábbi lelkipásztora Dr. Kis Boáz
köszöntötte az egybegyűlteket, a város
nevében Illés Szabolcs polgármester úr
szólt, valamint a szórványként idetartozó Gánt község alpolgármestere, Krausz János. Az istentiszteleti alkalmat a
kórusok szolgálata tette felemelővé.
Öröm volt a szívünkben látni a megtelt
templomot. Hisszük, hogy minden vasárnap ünnep az életünkben és abban
reménykedünk, hogy ezt az élmény a
mi Istenünk újra és újra megadja nekünk.
Baross Botond
megbízott gondnok

John Istvánné Jutka néni 1966-ban végzett első osztálya tartotta osztálytalálkozóját, melyen 18-an gyűltek össze egy közös vacsora melletti beszélgetésre.
Gyertyagyújtással emlékeztek arra a 8 társukra, akik már nem lehetnek közöttük.

Geszner-ház a kertben
Dornyi Mihály Radnóti utcai kertjében jól megfér egymás mellett a II.
Lajos bajor király neuschwansteini
várkastély, mely 2010-ben elsőként
készült és az azóta épült helyi nevezetes épületek is.
A vadászkápolna, a katolikus-, református- és evangélikus templom
után, idén márciustól már a Gesznerház cementből öntött makettjében is
gyönyörködhet minden arra járó. Az
építmény stílusosan egy kerti tó partján áll.
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Újabb Gidrán sikerek
A Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület a figyelemre méltó
tenyésztői munkáért aranykoszorús
tenyésztői elismerésben részesítette
Horváth Józsefnét 2017. március 25én Sóskúton. A díjátadás az egyesület éves közgyűlésén történt.
A Kisbéri félvér és Gidrán ménismertető című könyv az egyesület által
engedélyezett fedezőménekről nyújt
információt (több generációs származás, jellemzés a ménről, képeket)
a tenyésztőknek az eredményes párosítások elkészítéséhez.

Képünk van róla

Selyemre és vászonra festett álomvilág

Különdíjas Csicsergok

Oroszlány/Csákvár Április 23-ig látogatható Zsombolyai Mária kiállításnak nevezett tárlata, amelynek a
Csákvári Emlékház adott otthont. A
több mint negyven tájképet és virágokat ábrázoló kompozíció mellett
dísztárgyak és ékszerek is helyet kaptak.

2017. március 25-én Tatabányán a
Vértes Agorájában rendezte meg a
Dallam Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény a VIII. Regionális Kórustalálkozót. A tatabányai tavaszi fesztivál programján 10 kórus mutatkozott
be. Csákvárról a Dallam AMI Csicser-

Az oroszlányi festőművész 47. önálló kiállítását szombaton ajánlották a
nagyérdemű figyelmébe. Dacára annak, hogy szomszédos megyéről van
szó, rengetegen érkeztek a bányászvárosból. Olyanok, akik évek óta töretlen lelkesedéssel és nagy figyelemmel követik nyomon a művésznő
munkásságát. Az érdeklődőknek, belépő gyanánt, tombolaszelvény járt,
aminek a későbbiek folyamán fontos
szerep jutott. Több szerencsés, akinek a rendezvény kezdetekor kihúzták a „belépőjét” egy-egy szép Zsombolyai festménnyel gazdagodott.
Zsombolyai Mária a Vértes Múzeum
Baráti Köre Egyesület meghívásának
tett eleget, amikor elhozta életének
egy-egy darabját a helyszínre. A meg-

nyitón a bányásztelepülés énekkarának előadását követően Wágner Zsanett méltatta a kiállítót és alkotásait.
Mint elmondta, egy boldog ember
műveit tekinthetik meg az érdeklődők, aki mindig vidám és mosolyog,
és nem csak akkor, ha jó hírt kap.
Olyanét, aki optimista szemüvegen
keresztül szemléli az egész világot.
Olyanét, amilyen egy picit mindan�nyian szeretnénk lenni.
– Engedjék meg, hogy személyes
momentumot említsek. Azt, amikor
először találkoztam Zsombolyai Máriával. Néhány éve, egy esős szombati napon egyeztettem vele időpontot,
interjú miatt. Megálltam az oroszlányi Rákóczi úton és csengettem. Beengedett, és nem csak a lakásába,
hanem a selyemre és vászonra festett álomvilágába is. Teljesen magával ragadott, az a szépség, ami fogadott a harmadik emeleti otthonban.
Zsombolyai Mária most önöket is beengedi ebbe a világba, legyenek hát
jó útitársak a művésznő szépségbarangolásaiban – fogalmazott Wágner
Zsanett újságíró.

Tóth Árpádné március 24-én a székesfehérvári Európa Klubban Aranyember
-díjat vehetett át. A Tarsoly Ifjúságért Egyesület így köszöni meg az európai
gondolatkör terjesztését.

gő Kórusa (kis szolfézsosok) szerepelt. Kimagasló eredményéért a zsűri
különdíjban részesítette a csoportot.
Vezetőjük Kunstár Béláné, zongorán
közreműködött Hozák Adrienn tanárnő. Gratulálunk!

Pausch Kamilla, Tamás Kinga, Magyarics Fanni, Dravicz Tamara
forrás: Fejér Megyei Művelődési Központ Facebook oldala

Ismét aranytorkúak a csákvári pacsirták
A Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny megyei döntőjét március 3-án
rendezték meg a székesfehérvári
Művészetek Házában, ahol a Dravicz
Tamara (7.a), Magyarics Fanni (7.a),
Pausch Kamilla (7.a) és Tamás Kinga
(8.a) alkotta Dalos Pacsirták népdaléneklő csoport KIEMELT ARANY minősítést kaptak produkciójukra. A lányok egy fejér megyei népdalcsokrot
adtak elő, ezzel lenyűgözve a zsűrit.
Az egész napon át zajló döntőn Fejér
megye legjobb fiatal népdalénekesei
és népzenészei gyűltek össze, hogy
csillogó hangjukkal, zenélésükkel elkápráztassák az ítészeket. Így nem
véletlen, hogy P. Kamilla és M. Fanni
szóló kategóriában is a színpadra álltak. Éneklésükre mindketten EZÜST

minősítést kaptak. A fiatalabb generáció is képviseltette magát, ugyanis
Pausch Napsugár és Magyarics Botond duója is népdalcsokrot énekelt. Ők szintén EZÜST minősítéssel
térhettek haza, és a jövő ígéretes
népdalénekeseinek számítanak. A
gyerekek felkészítő tanára Szakálné
Dornyi Erzsi néni. A 99 produkcióból
a szakmai zsűri a 7-8. osztályos kategóriát képviselve az országos döntőbe végül a csákvári Dalos Pacsirtákat
juttatta tovább. A végső megmérettetést május 20-án rendezik meg Budapesten.
További szép sikereket kívánunk a pacsirtáinknak!
Szakál Borostyán
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Eseménynaptár
2017.4.13. – 2017.5.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

Evangélikus Egyház

Római Katolikus Egyház

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 Alcsútdobozon,
a dobozi református templomban
21. 17.00 Bibliaóra (péntek)
23. 11.00 családi istentisztelet
26. 18.30 Férfikör (szerda)
28. 17.00 Bibliaóra (péntek)

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

Az Istentiszteletek általános rendje
Szentmisék: hétfő 18:00, szerda 7.00
szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30; vasárnap 11.00
Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás: kedd 18:00
Szentségimádás: hétfői szentmise után (alatta gyóntatás)
és csütörtök 19.00
Rózsafüzér: hétfő, kedd, péntek 17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;
vasárnap 10.30 és 18.00

ÁPRILIS
13. Nagycsütörtök - a szentmisén az Oltáriszentség alapítására emlékezik
az egyház, majd együtt virraszt az Olajfák hegyén értünk vérrel verejtékezett
Jézussal.
14. Nagypéntek – délután 3 órakor keresztúti ájtatosság, az esti liturgián
Jézus szenvedéstörténetét halljuk Szent János evangéliuma szerint, majd
hódolat következik a szent kereszt előtt
15. Nagyszombat – Urunk sírjánál virraszt az Egyház. Este húsvéti gyertya
megáldása, húsvéti örömének és szentmise lesz, majd feltámadási körmenet.
16. Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
17. Húsvéthétfő
23. Húsvét 2. vasárnapja, Az isteni irgalmasság vasárnapja
30. Húsvét 3. vasárnapja
A nagyböjti időben meg kell tartani Egyházunk előírásait a böjtre vonatkozóan. Nagyböjt pénteki napjain hústilalom van, a templomban keresztúti
ájtatosságot végzünk. Nagypéntek szigorú böjti nap!
Péntekenként, este 7-kor a plébánián vesperást, Bibliaolvasást és magyarázatot tartunk. Mindenkit szeretettel várunk.

Református Egyház

ÁPRILIS

MÁJUS
4-6. Konfirmandus tábor
7. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet, Anyák napi műsor
7. 17.00 Zenés áhítat
13-14. Szarvason Országos Evangélikus Kórustalálkozón vesz részt kórusunk.
Április hónap igéje: Az angyalok így szóltak a Jézus holttestét kereső asszonyokhoz:
„Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt.”
(Lk 24, 5-6)

VÁROSI ESEMÉNYEK
ÁPRILIS
21.
22.
28.
28.
29.

16.00
10.00
16.00
16.00
9.00

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

MÁJUS
20.
27.

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

Szürke harcsa fogó verseny ● Göböl-völgyi tó
Hősök Napja ● Huszár Emlékmű

Csákvár-Gánt Tv
ÁPRILIS HAVI MŰSORA

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE

Április

13. cs.

18:00

Kedd
Péntek
Vasárnap
Vasárnap

Április
Április
Május

24. h.
27. cs.
4. cs.

18:00
18:00
18:00

16.00
17.15
9.30
10.00

Kórházi istentisztelet
Áhitat a Kálvin Otthonban
Gyermek istentisztelet
Istentisztelet

Magyar zarándokút 2016.
Egyházak és felekezetek működése
A Magyar Költészet Napja
Dr. Csányi László Kórustalálkozó
Testületi ülés

Húsvéti istentiszteletek rendje:
13. 18.00 Nagycsütörtök, istentisztelet (Kálvin Otthon társalgó)
14. 18.00 Nagypéntek, istentisztelet (templom)
15. 18.00 Nagyszombat, istentisztelet (templom)
16. 10.00 Húsvét első napja, ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
16. 15.00 Húsvét első napja, ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással a
Kálvin Idősek Otthonában Lendvai Sándor 4. éves sárospataki legátus szolgálatával
17. 10.00 Húsvét másodnapja, istentisztelet Lendvai Sándor sárospataki
legátus szolgálatával
Nagy szeretettel várjuk az óvodás és bölcsőde korú gyermekeket a gyülekezetünkhöz tartozó Lorántffy Református Óvoda és Bölcsödébe, ahol a kisgyermekek játékosan és dalban ismerkedhetnek Isten csodáival. A beiratkozásról érdeklődni a következő címen lehet: Csákvár, Szent István utca 2.
A református parókia felújítására szánt adományokat köszönettel fogadjuk.
Számlaszám: 11736020-29908299-00000000
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

Gólyahír

2017. március 1-jén Dezső Szabolcs László a Szent
Imre utcába,
2017. március 3-án Németh Lilla a Széchenyi utcába
2017. március 7-én Petrovits Zsófia a Gánti utcába,
2017. március 20-án Taupert Melinda a Dobogóra.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Újságíró kerestetik
Az elmúlt hónapban meghirdetett „legérdekesebb csoport” témában is érkeztek olvasói cikkek. A kiválasztott írást helyhiány miatt sajnos most nem
tudjuk közölni. A legjobb cikket következő számunkban olvashatják.

Iskolai versenyeink
Körzeti mezei futó diákolimpián
1. korcsoportban a lány csapatunk 1. lett: Bokodi Fruzsina, Gruber Perla, Solymosi Sára, egyéni
versenyben 2. Bokodi Fruzsina;
2. helyezést ért el fiú csapatunk:
Major Dániel, Mészáros Zoltán,
Serényi Bálint, egyéni versenyben
3. Major Dániel
2. korcsoportban a lány csapatunk 1. lett: Bali Boglárka,
Bokodi Zsuzsa, Mohl Bíborka,
Jankus Petra, egyéni versenyben
3. Bali Boglárka; 3. helyezést ért
el fiú csapatunk: Magyarics Botond, Láposi Zoltán, Kulcsár Gergő, Kristóf Bálint
4. korcsoportban fiú csapatunk 3. lett: Bokor Ábel, Hrna
Dániel, Bali Dániel, Kun Tamás,
Izmindi Izsák, egyéni versenyben
3. Bokor Ábel
Matematika versenyen Válon
3. helyezést ért el Magasi
Csenge 6.b, 2. Wisniewski Marcell 7.b, 1. lett Izmindi Izsák 8.a
Az Országos Madarak és Fák Napja
Verseny területi fordulóján
1. helyezést ért el Tamás Kinga 8.a, Gyüre Gergő, Wisniewski
Marcell 7.b csapata
2. helyezett lett Bakonyi Adrienn 7.b, Tamás Marietta 6.b,
Wisniewski Máté 5.b csapata
Az első helyezett csapat képviseli iskolánkat az országos döntőn.

Víz Világnapi irodalmi pályázaton
alsó tagozatosok között 1.
Serényi Réka 4.c, különdíjat kapott Bokodi Zsuzsa 4.a

felső tagozatosok között 1.
Janky Bendegúz 6.b, oklevélben
részesült Mészáros Kornélia 8.a
Víz Világnapi rajz pályázaton

felső tagozatosok között 1. Bordács Anna 5.b

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójában
5. évfolyamosok között 3. helyezést ért el Matern Léna 5.b
6. évfolyamosok között 8. Magasi Csenge 6.b
7. évfolyamosok között 6.
Wisniewski Marcell 7.b, 7. Bokodi
Zsófia 7.b, 11. Zolnai Krisztina 7.a
8. évfolyamosok között 2.
Izmindi Izsák 8.a, 5. Tamás Kinga
8.a, 6. Magasi Botond 8.a
nyelvÉSZ verseny megyei fordulójában
4. évfolyamosok között 3.
Matern Gergely 4.b
5. évfolyamosok között 3.
Matern Léna 5.b, 8. Szentkereszti
Balázs 5.b,
7. évfolyamosok között 1.
Wisniewski Marcell 7.b
8. évfolyamosok között 1.
Izmindi Izsák 8.a és Magasi Botond 8.a, 5. Tamás Kinga 8.a

Az első helyezettek: Wisniewski Marcell, Izmindi Izsák és Magasi Botond
képviselik Fejér megyét az országos
döntőben Szegeden.

Arany János magyarverseny országos döntőjében

5. évfolyamon 4. helyezést ért
el Matern Léna 5.b
8. évfolyamon 2. lett Izmindi
Izsák 8.a

MésziStock Fesztivál idén is!
Időpont: 2017. június 30. – július 02.
Helyszín: Zámoly, Zámolyi elágazás
Idén plusz egy nappal bővítettük fesztiválunkat. A vasárnapi programokat a
környező települések aktív bevonásával valósítjuk meg. A koncertek mellett
előadások, workshopok, kézműves foglalkozások, főzőverseny, vásár, sörfőzési
bemutató, sörkóstoló, borkóstoló, délutáni kvíz és sport programok várják az
érdeklődőket.

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK

A MésziStock Fesztivál idén is hatalmas szeretettel várja a lelkes és elszánt önkéntesek jelentkezését! Önkéntesként az előkészítő, a helyszíni és az utómunkákban tudsz feladatokat vállalni (pl.: helyszínépítés, -bontás, ételosztás, jegyszedés,
szemétszedés, fotózás, videózás, színpadmester, infópult munkatársa, egyéb.).
Cserébe a fesztiválon kedvezményesen (ingyen) vehetsz részt, és önkéntességed
ideje alatt némi italfogyasztással megfejelve még az étkezést is biztosítjuk!
Dátum: 2017. június 30. – július 02.
Helyszín: Zámoly, Zámolyi elágazás
Az önkéntesekkel önkéntes-szerződést kötünk, illetve igyekszünk odafigyelni
arra, hogy mindenki az igényeinek és vágyainak megfelelő feladatra lehessen
beosztva. Feladattól függően egy nap 4-6-8 óra önkéntes tevékenységet jelent.

A pénteki és a szombati programokra a jegyek már kedvezményesen megvásárolhatók a https://tixa.hu/MesziStock-Fesztival-2017 oldalon május 31-ig,
vagy a készlet erejéig. A kedvezményes jegyekhez a fesztiválbelépőn kívül napi
egyszeri meleg étkezést is biztosítunk!

Jelentkezés feltételei:
• 18+
• rövid önéletrajz, korábbi tapasztalatok
Jelentkezési határidő: május 15. (hétfő)

A vasárnapi programok INGYENESEK.

A jelentkezéseket, kérdéseket a meszistock@gmail.com-ra várjuk.
Igyekszünk mindenkinek visszajelezni e-mailben egy héten belül.

Bővebb információ: www.facebook.com/meszistock

Köszönjük előre is a segítségeteket!
  7

Hirdetések
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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Dornyi Károly temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Héring Béláné temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek és más módon gyászunkat
enyhítették.
Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS
Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
Tel.: 0670/548–1602

Jó minőségű 26˝-os teljesen felszerelt kerékpár olcsón eladó.
Érd.: 06-20/211-1288

ÁLLÁSHELY
A Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet
1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A pályázat feltételei:
• felsőfokú óvodapedagógusi képesítés
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó:
• szakmai önéletrajz,
• szakképzettséget igazoló okirat fénymásolata,
A pályázat benyújtható: 2017. április 28-ig.
• Személyesen vagy postai úton:
Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde - 8083 Csákvár Ady E. u. 2.
• e-mail-ben: mesevarovi@csakvar.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Bővebb tájékoztatás: www.kozigallas.hu
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Ácsmunkák, faházak, bádogozás
kivitelezése

MIKE RÓBERT EV
Tel.: 0620-9926-672
E-mail: robert.mike8083@gmail.com

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

2017. április 25-én (kedd) 18:30
órai kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.
Információra ajánljuk a

www.stift90.hu
honlapot.

Jelentkezni és érdeklődni
az 582-310/51 telefonszámon,
vagy személyesen a könyvtárban
lehet.

2016.IV. negyedév adadtai
VSM gyakorlat: 63.16%
VSM elmélet: 68.67%
ÁKO:154.22%

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: április 28.

