BENNÜNKET KÉPVISELNEK

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULAT

Csákvár Város és Bodmér Község Önkormányzatának hírei.

Az épített környezet alakításáról szóló arculati kézikönyv
készül városunkról is. Az ön véleménye is számít!
3. oldal

2. oldal

DIÁKOLIMPIAI EZÜST
A 12 éves Kántor Viktória legnagyobb célja, hogy kijusson
az Olimpiára.

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

4. oldal

5., 7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXVII. évfolyam 5. szám 2017. május

Újabb fejlesztési források
érkeznek Csákvárra
Interjú Illés Szabolcs polgármesterrel
Az elmúlt év végén mintha felgyorsult
volna a fejlesztési források kiáramlása, mely kedvezően hatott Csákvár
térségére is. Először 450 millió forint
kormányzati támogatás érkezett városközpont fejlesztésre és többfunkciós közösségi tér építésre, majd 2 milliárd forint értékű csatornahálózat és
szennyvíztisztító fejlesztésről kaptunk
hírt, most pedig – április végén – a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program nyertes pályázatainak köszönhetően további 200 millió forintnyi
fejlesztési forrás érkezik városunkba.
Erről, és a kapcsolódó feladatokról kérdeztük Illés Szabolcs polgármestert.
Minek köszönhető Ön szerint, hogy
Csákvár fejlődése soha nem látott lendületet kapott?
A településüzemeltetési feladatok
mellett az elmúlt időszakban egyre
nagyobb hangsúlyt helyeztünk a fejlesztési elképzelések kidolgozására, a
pályázatfigyelésre és –előkészítésre,
amely meghozta első eredményeit.
Ebben a tervező, előkészítő munkában
nagyon sok segítőre találtunk. Köszönet illeti a képviselő-testület tagjait, az
önkormányzati hivatal munkatársait,
a település országgyűlési képviselőjét
Tessely Zoltán urat éppúgy, mint az itt
élőket, akik időről-időre biztosítottak
támogatásukról. Úgy érzem, hogy egy
jó tanács, vélemény, vagy akár építő kritika is meg tudja mozdítani, egy
irányba tudja állítani azokat az erőket,
amelyek képesek értékteremtő munkát generálni a városban. A helyi elképzelések és a támogató központi akarat

összekapcsolódása pedig városfejlesztő dinamizmust eredményez.
Hol tart jelenleg a városközpont és a
csatornahálózat fejlesztés?
A városközpont fejlesztéshez szükséges ingatlanvásárlás és a tervező kiválasztása megtörtént. A BORD Építész
Stúdió Kft. az előzetes helyszíni felméréseket elvégezte, így a vázlattervek bemutatására is hamarosan sor
kerülhet a képviselő-testület ülésén.
Láthatóvá válnak a tervezői elképzelések, melyeket összehangolunk a helyi
igényekkel és lehetőségekkel. Olyan
városközpontot, olyan többfunkciós
közösségi teret szeretnénk építeni,
amelyre méltán büszkék lehetnek a
csákváriak, és évtizedekre meghatározza a település arculatát. A csatornahálózat és szennyvíztisztító fejlesztése
állami beruházás formájában történik.
Az induláshoz szükséges konzorciumi
megállapodást megkötöttük, a tervek
rendelkezésre állnak, a kivitelezés várhatóan az idei évben megkezdődik. Mivel mindkét beruházás jelentős építési
munkákkal jár, törekszünk a lakosság
folyamatos és széles körű tájékoztatására.
Mit érdemes tudni a most elnyert TOP
pályázatokról? Mire irányulnak a fejlesztések?
A TOP-2.1.2 konstrukció keretében
nyertes „Zöld város kialakítása Csákváron” pályázat nagyrészt a – városközpont fejlesztéssel érintett terület
melletti – Szabadság téri park rehabi-

litációjára irányul. Ennek része a növényállomány gyarapítása, kezelése,
szelekciója, továbbá a mikroklímát
javító víz-architektúra kialakítása vízgépészeti megoldásokkal, a sétautak
felújítása 477 m2-en, parkvilágítás kialakítása LED technológiával, tereprendezés, utcabútorok vásárlása, akadálymentesítés.
A projekt tartalmazza még helyi termékek számára termelői piac létesítését
a Sportközpontban, vizesblokk felújítását 20 m2-en, a héjazat- és nyílászárócserét, az elektromos- és vízhálózat
felújítását, korszerűsítését, valamint 10
darab egységes megjelenésű, arculatú
stand beszerzését. Ez összességében
80 millió forint pályázati forrás felhasználásával fog megtörténni.
A TOP-1.2.1 konstrukció keretében
nyertes „Turizmusfejlesztés Csákváron”
projekt az Ébner-ház felújítására, kávézó, ajándékbolt és turisztikai fogadótér, kerékpárkölcsönző és szerviz szolgáltatás kialakítására, hangtechnika
beszerzésére, továbbá a Fazekas-ház
korszerűsítésére (szigetelés, kerítés
kialakítása, kerti kiülő építése, vitrinek, polcok beszerzése, fazekaskorong
vásárlása, kemence beszerzése) és a
Csákvár könyv újranyomására, a helyi
marketing eszközök fejlesztésére irányul 60 millió forint támogatás felhasználásával.
Végül pedig a TOP-3.1.1 konstrukció
keretében nyertes „Fenntartható közlekedésfejlesztés Csákváron” projekt
tartalma:

• 2592 méter kerékpáros nyom kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel a 8119. számú úton a Galagonya
Lovasfarmtól a Dózsa György utcán a
Kossuth utcáig,
• 502 méter kerékpáros nyom kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel a
Kossuth utcán a Dózsa György utcától
a Berényi útig,
• 435 méter kerékpáros nyom kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel a
Kastélyparkban,
• 250 méter önálló kerékpárút kialakítása makadám burkolattal a Kastélyparkon belül,
• 546 méter kerékpáros útvonal
(nyom) kialakítása a Rákóczi utcában
burkolat-felújítással és forgalom-technikai eszközökkel,
• kapcsolódó kerékpáros létesítmény,
B+R parkoló, kerékpártároló létesítése
a városközpontban az autóbusz állomásnál,
• gyalogátkelőhely létesítése a Szabadság tér 3. szám előtt,
• P+R parkolók kialakítása a Posta – Berényi út közötti szakaszon,
• buszvárók felújítása: Dózsa György
utca (Tompa Mihály utcával szemben,
a kimenő oldalon), Gánti út 69. előtt
(kimenő oldalon), Kossuth utca (Kenderesi utcával szemben, bejövő oldalon).
Mindez összességében 60 millió forint
értékű fejlesztés.
Fontos kiemelni ezekkel a projektekkel
kapcsolatban, hogy míg az első kettő
100 %-ban támogatott, addig a harmadik 1,8 millió forint önerőt igényel.
Folytatás a következő oldalon.

Interjú Illés Szabolcs polgármesterrel
Folytatás az előző oldalról.
Az eddig elnyert pályázatokon kívül
várható-e még további forrásszerzés,
fejlesztés a városban?
Bár az említett projektek megvalósítása és elszámolása jelentős erőforráso-

kat köt majd le, a pályázati felhívásokat
továbbra is figyelemmel kísérjük, és ha
esélyt látunk a forrásszerzésre, a jövőben is benyújtjuk pályázatainkat. Az itt
említetteken kívül több tucat kisebb
pályázatunk volt, amelyek egy része

szintén támogatásban részesült, és
jelenleg is van jó néhány befogadott,
de el nem bírált támogatási igényünk.
Meggyőződésem, hogy most van itt
az ideje a forrásszerzésnek, ugyanis
a magyar gazdaság jó állapotban van

és gyorsan fejlődik. Most kell megtennünk mindent a közös céljainkért,
amelyek eléréséhez nagy eséllyel külső
támogatásban is részesülhetünk.

Testületi összefoglaló – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. április 25.
napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, amelyen a két ülés
között végzett munkáról és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után
döntés született az önkormányzati
kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló rendelet módosításáról, a Településképi
Arculati Kézikönyv és a vonatkozó
önkormányzati rendelet előkészítése érdekében - több környékbeli
településsel közös – településtervezői ajánlatkérésről, továbbá a nem
közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz szolgáltatásról szóló szolgáltatói beszámoló elfogadásáról és
a szolgáltatás díjának korábbi szinten
tartásáról.
Ezután elfogadták a képviselők a
mentőszervezet 2016. évi munkájá-

ról szóló beszámolót, az önkormányzati tulajdonú Csákvári Kulturális
és Sport Nonprofit Kft. 2016. éves
egyszerűsített beszámolójának kiegészítő mellékletét, a Kft. részletes
főkönyvi kivonatát, egyszerűsített
mérlegét és eredmény-kimutatását,
majd pedig jóváhagyta a testület a
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tavalyi évről szóló beszámolóját. Kérelemre 400.000 Ft támogatást biztosít a testület a Dallam
Alapfokú Művészeti Iskola működéséhez és 150.000 Ft támogatást nyújt
a Csákvári Református Egyházközség
által szervezett Református Napközis
Tábor megszervezéséhez.
Tájékoztató hangzott el az önkormányzat által benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról, valamint
döntés született a Vár-kör Consulting
Kft.-vel kötött keretszerződés meghosszabbításáról. A Sportcsarnok

világítás korszerűsítése kapcsán úgy
határozott a képviselő-testület, hogy
azt a csarnok pályázati forrásból történő felújításáig, illetve legkésőbb
2017 szeptemberéig elhalasztja.
Döntöttek még a képviselők:
• a Szabadság tér 10/C szám alatti
(volt Pléh) épületben található, önkormányzat által nem hasznosítható
ingóságok értékesítéséről, és ennek
érdekében pályázati felhívás közzétételéről;
• az egészségmegőrzést és betegségmegelőzést szolgáló prevenciós
program keretében rota vírus és bárányhimlő elleni védőoltás beszerzéséről (előbbit a helyi Pax Gyógyszertártól bruttó 451.970 Ft értékben,
utóbbit az Euromedic-Pharma Zrt. és
az MSD Hungary Zrt. közös ajánlata
alapján bruttó 211.680 Ft értékben
rendeli meg az önkormányzat);
• a Bord Építész Stúdióval a vá-

rosközpont tervezésre kötött tervezési szerződés módosításáról.
Végül az aktuálisok napirendi pont
keretében távolsági busz menetrendet érintő kérdésekről, az önkormányzati honlap tartalmáról, a város
területén lévő buszmegállók felújításáról és a Kastélypark közvilágítási hibáinak javításáról folyt az egyeztetés.
A nyílt ülést követő zárt ülésen lakásbérleti szerződés hosszabbításról, és
a csákvári 811 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos cserekérelemről
határoztak a képviselők.
A képviselő-testület nyilvános ülésén
készült felvétel a Csákvári TV-ben
látható, míg az ülés jegyzőkönyve az
önkormányzat hivatalos honlapján
(www.csakvar.hu) olvasható.
Pohlmüllner Tamás

aljegyző

Képviselő-testületi hírek – Bodmér
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. április 19.
napján rendkívüli ülést tartott, amelyen döntöttek a képviselők:

• Szándéknyilatkozat elfogadásáról a bicskei védőnői feladatellátáshoz történő csatlakozásról.
• „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra helyi közútfejlesztési pályázat benyújtásáról (A
pályázat nyertessége esetén megújulhat a Vasvári Pál köz, a Béke utca,
az Ady Endre utca egy szakasza, a
buszforduló és Temetőhöz vezető út
belterületi része.).
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• A helyi közútfejlesztési pályázat
előkészítése és benyújtása érdekében pályázatírói szerződés kötéséről
az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel 150 e Ft +
áfa értékben.

Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. április 26.
napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését. Első napirendi pontként
tárgyalták a képviselők a Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
hatósági megfelelőségi véleményének
azonnali visszavonásával kapcsolatos
előterjesztést, mely során a cég műszaki vezetője, Vargadi Sándor válaszolt a
képviselők kérdéseire. E napirend ke-

retében felhatalmazta a testület az alpolgármestert a szolgáltatóval való további egyeztetésre és tekintettel arra,
hogy a szolgáltatási szerződés 2017
decemberében lejár, felkérte a hivatalt
közbeszerzési eljárás előkészítésére a
jövőben szolgáltatást nyújtó cég kiválasztása érdekében.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
munkáról szóló beszámoló tárgyalása
során felhatalmazta a testület az alpolgármestert, hogy a bicskei védőnői feladatellátás engedélyeztetéséig meghosszabbítsa a helyettesítő védőnő
megbízási szerződését.

Elfogadták ezután a képviselők az önkormányzat által nyújtott szociális
támogatásokról szóló rendeletet és a
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz szolgáltatásról szóló beszámolót, majd tájékoztató hangzott el
önkormányzati bizottság létrehozásának lehetőségeiről. Végül elvi döntés
született arról, hogy a 30 millió forintos kormányzati támogatás felhasználásának előkészítésére ad hoc bizottság
jöjjön létre.
Biró Dénesné

alpolgármester

A települési környezet formálásának új
eszköze: a településképi rendelet
A települési környezet formálásának
új eszköze: a településképi rendelet
A településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény hatálybalépésével már új településképi követelményt a helyi építési szabályzatokban nem lehet megállapítani,
illetve a jelenleg hatályos helyi településrendezési eszközök településképi követelményei a településképi
rendelet hatályba lépéséig, de legkésőbb 2017. december 31-ig alkalmazhatóak. Ezért is fontos a települési épített és természeti környezet
vizuális megjelenésének szabályozása érdekében minél hamarabb megalkotni és elfogadni a helyi településképi rendeletet, amely a település
építészeti arculatának alakítására, a
településképet formáló építészeti és
természeti elemekre vonatkozó előírásokat (településképi követelményeket), valamint a helyi építészeti
védelemre vonatkozó előírásokat is
tartalmazza.
Építészeti szemléletformáló célt szolgál a településképi rendeletet megalapozó, a települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőket

helyi védelemmel érintett területet,
illetve a településkép szempontjából
meghatározó területet az arculati kézikönyv alapján kell meghatározni.
A településképi követelmény lehet:
a) területi építészeti,
b) egyedi építészeti és
c) a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre
és reklámhordozásra alkalmas
egyéb műszaki berendezésre (a
továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó
követelmény.

és elvárásokat összefoglaló településképi arculati kézikönyv, melyet a
települési önkormányzat normatív
határozata mellékleteként fogadja
el. A kézikönyvet az önkormányzat a
nyilvánosság bevonásával a település
teljes közigazgatási területére készíti.
Ahogy az arculati kézikönyv, úgy a
településképi rendelet is a település

teljes közigazgatási területére készül.
A rendeletben meg kell határozni a
jellegzetes építészeti és arculati értékeket, sajátosságokat hordozó, a
településkép szempontjából meghatározó területeket. A településképi
rendeletben kell ezen túl megállapítani a helyi építészeti örökség védelmét (területi és egyedi védelmét),
illetve ezek megszüntetését is. A

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Településképi Arculati Kézikönyv
megalkotásában aktívan vegyenek
részt, mondják el igényeiket, ötleteiket.
Tájékoztatás kérhető és véleményüket várjuk a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (8083 Csákvár,
Szabadság tér 9.) Pető Tamás ügyintézőnél (Tel.: 22/582-310/145 mellék, e-mail: epites@csakvar.hu )
Pohlmüllner Tamás

aljegyző

Együtt készültünk
a húsvétra
2017. április 13-án 16 gyermek
részvételével húsvéti játszóházat
szerveztünk a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Volt kézműves
foglalkozás, nyuszi simogatás és az
elmaradhatatlan tojásfestés. Utóbbiban Ujcz Ági volt a segítségünkre a
Fazekasházban, ahol a gyerekek lelkesen rajzolták a tojásokra gicával a
méhviaszos mintákat.
A játszóházat azzal a nem titkolt
szándékkal szerveztük meg, hogy ha

a gyermekek részéről lesz rá igény
és érdeklődés, akkor rendszeresen
terveznénk hasonló programokat.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek jól érezték magukat, és a nap
végén megkérdezték, hogy jövő húsvétkor is jöhetnek-e. A válaszunk
akkor is az volt, és most is az, hogy
igen jöhetnek, sőt a terveink szerint
a jövő évi húsvétnál előbb tervezünk
folytatást, vagyis hasonló programokat.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Folytatódik a Nemzeti
Konzultáció!
Varga Gábor, Törő Gábor és Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő, valamint dr. Molnár Krisztián, a Fejér
Megyei Közgyűlés elnöke (képünkön
balról jobbra) közös sajtótájékoztatón hívta fel a megye lakosságának

figyelmét a Nemzeti Konzultációban történő részvétel fontosságára.
A Konzultáció keretei közötti vélemény-nyilvánítás erős kiállás a nemzeti függetlenség mellett – fogalmazták meg.
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„Leginkább a sporit szeretem.”
[Tersztyánszki Ödön Sportkombinát - a szerk.]

rá Viki arra a sztereotíp kijelentésemre, miszerint a karate ’fiús sport’. Ezt
igazolja a fiatal lány csapat iránti lelkesedése is. „Nagyon összetartó csapat
vagyunk, a versenyeken is mindenki
megvárja, amíg a legutolsó emberünk
is végez.” Ahogy Viki a csapattársairól
mesélt, érezhető, hogy barátaiként is
tekint rájuk.

Tudatosság. Kitartás. Fegyelmezettség.
Ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni
azt a határozott és mosolygós Kántor
Viktóriát, aki a Fehérvár Karate Akadémia csapat tagja. Legutóbb március 3-án az országos diákolimpián lett
ezüstérmes. Így okkal mondhatjuk,
hogy a fiatal karate-s lány Csákvár
egyik nagy reménysége és büszkesége.
A most 12 éves Kántor Vikinek még
édesanyja kezdett el keresni valamilyen sportot Csákváron, amikor rátaláltak a karatéra. Valahol itt kezdődött,
az a 3 éves sikertörténet, ami Viki igen
fiatalkori karrierjét jelenti. Bőke Béla a
kezdetek óta segíti a lány útját edzőként, vagy, ahogy ebben a küzdősportban nevezik: sensei-ként [szenszej]. A
zámolyi versenycsapatban a fehérvári,
gánti, abai és móri tagok mellett Kulcsár László, Kovács Máté, valamint
a fiatal Viki képviseli kisvárosunkat.
Méghozzá nagyon szép eredményekkel. „Mindenki nagyon tehetséges. A
lányok között is vannak világkupa helyezettek, Európa bajnokok.” – cáfolt

A fiatal lány kiegyensúlyozottságából
és életvidámságából úgy tűnik, nagyon
sokan állnak mögötte. Amikor a családjáról érdeklődtem, habozás nélkül
rávágta: „Sportban is, tanulmányban
is, szóval szó szerint mindenben támogatnak.” A 6. osztályos, csákvári lány –
részben az edzések miatt is – a székesfehérvári Comenius Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvi Általános Iskolában tanul, már egészen első osztálytól kezdve. Szerencséjére az intézményben
is elismerik eredményeit. „Mindenki
nagyon kedves velem, az igazgató is
támogató. Büszkék rám.” A tanulmányaiban és a sportjában is szorgalmas,
precíz lány esélyes a ’Jó tanuló, jó sportoló’ díj megszerzésére.
Csillogó szemmel, mosolyogva mondta Viki, hogy nagyon megtetszett neki
a kyokushin karate és addig szeretné
ezt űzni, ameddig csak lehet. „A legnagyobb célom, hogy kijussak az Olimpiára. Remélem, akkorra már hivatalos
ötkarikás versenysportág lesz!”
A céljai mellett ő jelenleg könyvelőként
tudja magát elképzelni felnőttként. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Csák-

vár leginkább az Olimpián szeretné
látni Vikit, amihez sok kitartást kíván.
Ehhez minden esély megvan, hiszen
ahogy a lány fogalmaz: „Ez a sport
fegyelemre tanít, és önbizalmat ad.
Amikor gyakorlunk, azt érzem, hogy
egyre ügyesebb leszek, és ezt a tanulmányaimban is fel tudom használni,
mert amikor dolgozatot írunk, akkor a
sikereimből merítek erőt.”
Fiatal felnőttként engem is lenyűgözött
az a lelkesedés, ami ebből az igazán
energikus kislányból sugárzik. Ezért
megkértem, hogy segítsen másoknak
a döntésben: miért érdemes elkezdeni
ezt a küzdősportot? „Aki önfegyelmet
akar tanulni, annak érdemes karatézni.” – válaszolta ismét határozottan
Viki.
Érdekelt, hogyan zajlik egy edzése?!
„Minden edzés elején, ha előtte hétvégén volt versenyünk, akkor azt
megbeszéljük közösen. Béla sensei
mindenkiről elmondja, hogy szerinte
hogyan teljesített, és hogy min lehet
fejleszteni. Ezután fogócskázunk, bemelegítünk ugráló kötéllel, majd egy
elképzelt ellenfélen gyakorlunk technikákat, a lábcseleket is, zsákokon. A
végén erősítéseket csinálunk.” Mindezt két órán keresztül, heti háromszor. Így egyértelmű, hogy nincs sok
szabadideje a fiatal lánynak. „Hobbim
sincsen. Amikor nem vagyok edzésen,
akkor általában az új kiskutyánkat
sétáltatom. Meg futni is szeretek.”mondta Viki ezt is teljesen önfeledten,
mintha annyira természetes lenne ez

a munkamorál ilyen fiatalon. Válaszai
mind azt érzékeltetik, hogy ez a kiskamasz valóban a karate szerelmese.
Mindent megtesz annak érdekében,
hogy jobb és jobb legyen benne. A 3 év
alatt, mióta Viki gyakorolja ezt a küzdősportot, már sokat fejlődött, de persze
még rengeteget kell tanulnia, hogy a
célját elérje. A legtöbben csak annyit
látunk, hogy más-más színű öv van a
karatésokon. Ezek vajon a fokozatokat
jelentik?! Vikitől megtudtam, hogy ha
színt veszünk, akkor ő a 2. kék színben
van, de amúgy a 7. kyu [kiju]-ban. „Fél
évente (decemberben és a nyáron)
szoktak övvizsgák lenni, ahol 10-től
visszafelé vizsgázunk az első kyu-ig.
Utána pedig van a fekete öv, az is
10 dan-ig felfele.” – magyarázta Viki.
Megtudtam, hogy nincs semmi megszabva az átminősítéssel kapcsolatban,
csak annyi, hogy 30 éves kortól lehet
megszerezni a fekete övet. Bár a Fehérvár Karate Akadémián tanulók már
18 éves koruktól lehetőséget kapnak a
legmagasabb fokozat megszerzésére.
Mint minden sportnak, a karaténak is
van árnyoldala. Vagy mégsem?! A kevésbé kellemes részekről kérdeztem
Vikit, és meglepő választ kaptam. A
bonyolultnak tűnő mozdulatsorok gyakorlása ellenére nagyobb balesete még
szerencsére nem volt, de néha neki is
szokott lenni néhány kék-zöld foltja.
„Ha tényleg odafigyeltek a társaddal
egymás biztonságára, akkor semmi
baj nem lehet.”
Szakál Borostyán

Kyokushin karate

Valamikor 2012 szeptemberében
kyokushin karate edzések indultak
Csákváron Sensei Bőke Béla vezetésével. Egy évvel később az IFK világszervezet alapító mestere a 10. Danos
Hanshi Steve Arneil is ellátogatott városunkba. A csapat fejlődése azóta is
töretlen, a csákvári versenyzők komoly
hazai és nemzetközi sikereket érnek el.
Kántor Viki, a Kulcsár és a Kovács testvérek szinte hetente szerepelnek a híradásokban. Az iskola tornatermében
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dolgozó csapathoz bármikor lehet csatlakozni (persze leginkább edzésidőben
érdemes kedd-csütörtök 17.00-18.30)
és ezt szerencsére meg is teszik szép
számmal a város és a környező települések lakói.
Ez önmagában egy remek hír, de felvet
egy-két kérdést. Sokunknak talán fogalma sincs róla, hogy mi is az a karate, és
ha már karate, akkor miért kyokushin?
Néhányan, a felkészültebbek tudni vélik, hogy ez egy olyan ütöm-rúgom do-

log, de az meg nem jó, mert a gyerek
intőt kap az iskolában, esetleg drága
lesz a berendezés javítása a presszóban, ha kiképzik a kölköt. Sietek leszögezni, hogy erről szó sincs! A karatésok
nem szoktak intőt kapni verekedésért
(esetleg, ha focizás közben kirúgják
labdával az iskola ablakát) és csak a
legritkább esetben találhatók meg a
presszóban, vagy tekeregnek céltalanul a „Plázában”, mert nincs rá idejük
és igényük.
De akkor újra itt a kérdés, hogy mi is
az a kyokushin karate? Aki az újságokat olvassa, esetleg az interneten Székesfehérvár hírportálját böngészi, az
világosan látja, hogy kőkemény versenysport. Fiatal, csupa izom sportolók harcolnak egymással és általában
a fehérvári nyer. Jön a következtetés
én nem vagyok fiatal, a „csupa izom”
megjelölés is erős túlzás velem kapcsolatban, akkor nekem nem való a
karate. A kisfiam-kislányom pedig végképp nem terminátor, tehát neki meg
végképp nem való. Ez akár igaz is lehet, mert nem mindenki alkalmas arra,

hogy bármilyen sportágat versenyszerűen űzzön. Szerencsére erre nincs is
szükség. A kyokushinban a versenyzés
csak a jéghegy csúcsa. Természetesen
itt is születnek kimagasló eredmények
és élsportolóink példaképül szolgálnak
a fiatalok számára. Mivel komoly hazai
és nemzetközi versenyrendszer létezik,
ezért mindenki a képességeinek megfelelő körülmények között mérettetheti meg magát. Ez nagyon kitűnő dolog,
de ha csak ennyi lenne a kyokushin,
akkor semmiben sem különbözne a
számos hazai sikersportágtól. A versenyzés mellett a kyokushin egy tradicionális japán harcművészeti stílus, mely
a kemény edzéseken keresztül formálja gyakorlói jellemét és személyiségét.
Mindenki, aki elkezdi gyakorolni ezt a
harcművészetet, megtalálhatja benne
a számára megfelelő kihívást. Az együtt
eltöltött idő alatt világossá válik, hogy
a kyokushin célja nem mindenesetben
az ellenfél legyőzésében rejlik. Sokkal
fontosabb az önmagunk felett aratott
győzelem!
Bőke Béla

Képünk van róla

A zene összehozza az embereket

Gyermekfoci

Április 22-én rendeztük a VII. Dr.
Csányi László Kórustalálkozót városunkban. Ebben az évben Kodály Zoltánra is emlékeztünk, hiszen számtalan kórusművét énekelte a Magyar
Rádió Gyermekkórusa Laci Bácsi és
Vali Néni vezényletével. Erre emlékezett Csányi Valéria is, aki minden
évben megtiszteli jelenlétével a rendezvényt. Az esemény egy szakmai
délelőttel indult az Esterházy iskolában, ahol a felnőtt érdeklődőket
„Kodály élményforrásához” vezette
Vakler Anna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene-tanára és
Németh István, az MTA Zenetudományi Intézet munkatársa. A gyermekkórusoknak pedig Varró János,
a székesfehérvári Hermann László
Zeneiskola népzenésze tartott népihangszer-bemutatót. A pedagógus
több mint 30 féle eszközzel ismertette meg a fiatalokat. A szakmai
program után közös ebéd, majd egy
múzeumi séta következett. Ezután
az emléktáblák koszorúzása, majd a

A Bozsik intézményi program keretében zajlott a gyermekfoci torna,
melyet Domján Attila szervezett. A
tornára Csákvárról, Felcsútról, Csabdiról, Szárról, Lovasberényből, Bicskéről érkeztek résztvevők. 4 korcsoport vett részt az eseményen, délelőtt
csak ovisok (2010-2011), délután

kórusok bemutatkozása következett
a Kórház kultúrtermében. Érkeztek
gyerekek Oroszlányból, Bicskéről,
Gántról, Lovasberényből és természetesen Csákvárról. A hangverseny
végén a budapesti Pagoda Vokál is
fellépett. Természetesen a találkozón
nem maradhatott el a közös éneklés
sem. Nagy élmény volt az iskolában a
szakmai előadás végén a közös dalolás Vakler Anna és Varró János irányításával, tekerőlant kísérettel, majd a
koszorúzásokon az elmaradhatatlan
„Állj elő szekér...” és az Esti dal hangzott el közel 150 torokból.
Ezen a napon minden a zenéről szólt,
de az összefogásból is kitűnőre vizsgáztak a segítők, akiknek köszönhetően méltóan meg tudtuk kínálni
vendégeinket ebéddel, süteménnyel,
üdítővel. Köszönjük mindenkinek az
önzetlen segítséget! Így lett: ”A zene
mindenkié!” (Kodály Zoltán)
A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap 200.000 Ft-tal támogatta.

pedig iskolás gyerekek (2009-2004)
versengtek. A torna lényege, hogy
olyan gyerekek is sportoljanak, részt
vegyenek az eseményen, akik nem
igazolt labdarúgók. A cél elsősorban
a sportág megszerettetése, de természetesen figyelik és kiválasztják a
tehetséges gyerekeket.

Úttöro téri nosztalgiabuli képekben
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Eseménynaptár
2017.5.13. – 2017.6.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
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

MÁJUS
14. Húsvét 5. vasárnapja
21. Húsvét 6. vasárnapja
28. Urunk mennybemenetele – főünnep – elsőáldozás a templomunkban

JÚNIUS
június 4. Pünkösdvasárnap
június 5. Pünkösdhétfő - Székesfehérváron a Bregyó Közi Ifjúsági Szabadidő Központban kerül megrendezésre a 12. Egyházmegyei Nap. A találkozó
délelőtt 9 órától délután 4 óráig tart.
Május 28-ig szombatonként 9.00 órától előkészítőt tartunk a leendő elsőáldozók részére.
Péntekenként, este 6-tól a plébánián vesperást, Bibliaolvasást és magyarázatot tartunk. Mindenkit szeretettel várunk.

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége
(parókia felújítás miatt a Kálvin Otthonban) 8083 Csákvár, Kálvin u. 11.
Gere Gábor József református lelkész elérhetősége: 06-30-380-9503
geregabor@freemail.hu

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd
Péntek
Vasárnap
Vasárnap

16.00
17.15
9.30
10.00

Kórházi istentisztelet
Áhitat a Kálvin Otthonban
Gyermek istentisztelet
Istentisztelet

Május 14-én 10 órától konfirmáció alkalma lesz a templomban, erre készülve
bűnbánati istentiszteletet tartunk csütörtöktől szombatig 18 órai kezdettel.
Május 20-án, Dinnyésen a Vértesaljai Református Egyházmegye egész napos
Tóparti Református Családi Napot szervez, amelyre jelentkezni a következő
helyen lehet:
https://www.facebook.com/events/158078354715075/
Napközis hittantáborunkat augusztus 23.-tól (szerda) augusztus 27.-ig
(vasárnap) tartjuk, amelyre szeretettel várjuk a gyermekeket. Szerdától
péntekig délelőtt csoportos bibliai foglalkozásokat, délután pedig különböző
kézműves foglalkozásokat tartunk, szombaton kirándulunk, majd vasárnap
családi nappal zárjuk a hetet. Kérjük, hogy a táborra a következő elérhetőségeken jelentkezzenek: geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella 06-30-6886-470
Május 25-én, áldozócsütörtökön istentiszteletet tartunk 18 órától a templomban.
Örömmel értesültünk arról, hogy a Csákvári Református Egyházközségünk az
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása pályázatán 10 000 000 Ft nyert el. Istennek legyen hála, hogy ezzel az összeggel
folytatni tudjuk a gyülekezet által elkezdett munkálatokat a parókián.
Köszönjük mindazoknak, akik imádságban hordozták és közbenjártak ez ügy
érdekében.
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Evangélikus Egyház
MÁJUS
13-14. Szarvas Országos Evangélikus Kórustalálkozó
14. 11.00 Istentisztelet, Igét hirdet Lackner Pál evangélikus püspök
20. 18:00 Ifjúsági óra
21. 11.00 Családi istentisztelet (vasárnap)
25. 18.00 Istentisztelet - Mennybemenetel ünnepe (csütörtök)
27-28. Gyülekezeti kirándulás szombat: Sopron és környéke
28.
Sárvár reformációi kerületi ünnep (vasárnap)

Június
2. 17.00 Konfirmációs vizsga (péntek)
4.
Pünkösd ünnepe, konfirmáció, úrvacsorai istentisztelet
5 - 11. Erdélyben Reformációi koncertkörút a Pyrbaumi testvérkórussal
5. Pünkösd hétfő 9:00 – 17:00 óráig - Egyházmegyei missziói nap Nagyveleg
17. 16:00 Esküvő (szombat)
Nyári táboraink:
Jún. 25 - Júl. 1. Nagyveleg hittanos tábor
Júl. 16 - 22. Csákvár Zengő (Egyházmegyei zenei) tábor
Júl. 22. Csákvár táborzáró zenés áhítat (szombat)
Júl. 24 - 28. Csákvár Kis Zengő (napközis) tábor
Júl. 28. Csákvár táborzáró Zenés áhítat (péntek)
Júl. 30 - Aug. 5. Egyházmegyei Ifjúsági Nagytábor Nagyveleg
Aug. 6 - 13. Balatongyörök pyrbaumi-csákvári ifjúsági tábor
A Csákvári Evangélikus Egyházközség létrehozta a „SZIKLAVÁR” ALAPÍTVÁNYT
a csákvári gyülekezet életének támogatására.
Kérjük, támogassa adója 1%-val Alapítványunkon keresztül is egyházi szolgálatunkat!
A „SZIKLAVÁR” ALAPÍTVÁNY adószáma: 18025338-1-07
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
Május hónap igéje:
„Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett.” (Kolossé 4,6)

VÁROSI ESEMÉNYEK
MÁJUS
12. 16.00 Esterházy Iskola Tanulóinak Rajzkiállítása ● Csákvár Emlékház
27. 18.00 Hősök Napja ● Huszár Emlékmű

JÚNIUS
4. 8.00
4. 17.00
10.
10. 16.00
16. 17.00
21. 17.00
24.

Trianoni megemlékezés ● Vaskapu-völgy
Törpeharcsafogó verseny ● Göböly-völgyi tó
Csámborgó Koncert ● Kastélypark
Gyermeknap ● Csákvári Pihenőpark, Tersztyánszky Sportközpont
Zámolyi Ügyes Kezek és a Csákvári Foltvarrók Kiállítása ● Cs. Emlékház
Iskolai ballagás ● Esterházy Iskola
Iskolai tanévzáró ● Esterházy Iskola
Múzeumok éjszakája ● Csákvár Emlékház

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2017. április 6-án Kecskés Koppány Balázs a Kálvária utcába,
2017. április 10-én Haász Ákos az Árpád utcába,
2017. április 15-én Rapai Fruzsina a Mókus dűlőre,
2017. április 19-én Kiss Ármin László a Damjanich utcába,
2017. április 19-én Lantos Szofia Bianka az Berényi utcába,
2017. április 28-án Polyák Liliana a Damjanich utcába,
2017. április 28-án Tóth Marcell a Kossuth utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Iskolai versenyeink
Víz Világnapi irodalmi délutánon
Székesfehérváron
2. helyezést ért el Makra Málna 4.c és Janky Bendegúz 6.b
Teleki Pál Földrajz – Földtan Verseny
megyei fordulójában Seregélyesen
7. évfolyamosok között 2. helyezést ért el Bakonyi Adrienn
7.b, 3. Wisniewski Marcell 7.b, 6.
Hideg Rebeka 7.b
8. évfolyamosok között 5. lett
Szabó Dominik 8.a
Vajda János szavalóversenyen Válon
4. helyezést ért el Knausz Réka
7.a, különdíjat kapott Pula Tamás
8.b
Országos Natúrparki Vetélkedő területi fordulóján
2. helyezést ért el : Gyüre Ger-

Képünk van róla

gő 7.b, Wisniewski Marcell 7.b,
Wisniewski Máté 5.b A csapat a
kiemelkedő munkájáért különdíjban is részesült.
Nemzetközi történelemversenyen
3. helyezést ért el a 8.a osztályosokból álló csapat: Izmindi
Izsák, Magasi Botond, Tamás Kinga
Vívás diákolimpián Budapesten
Ezüstérmet szerzett iskolánk
csapata. A csapat tagjai: Csuta
András 6.b, Janky Bendegúz 6.b,
Néráth Dániel 4.a
Mesemondó versenyen Mányon
1. osztályosok között: 1. Pula
Áron 1.a, 3. Boros Csenge 1.b
2. osztályosok között: 2. Györök Anna 2.b, Győri Bíborka 2.b
3. osztályosok között: 1. Tóth
Laura 3.b

Versvirágosítás
A Floriana Könyvtár április 8-án tartotta költészet napi rendezvényét a
„KáVé a könyvtárban”-t, ahol a verskedvelő verselők olvasták fel kedvenc
verseiket egymásnak. Remek előadásokban, csodás verseket hallhattunk
többek között Kosztolányi Dezsőtől,
Lackfi Jánostól, Romhányi Józseftől,
Váci Mihálytól, Szabó Lőrinctől.

Április 11-én, a Magyar Költészet
napján – csatlakozva a Posztolj verset
az utcára! mozgalomhoz – versvirágokkal díszítettük a Szabadság teret,
Vers-es-ernyővel pedig könyvtárunkat remélve, hogy ezekkel a rendhagyó eszközökkel is fel tudjuk hívni a
magyar versek szépségére kicsik és
nagyok figyelmét.

Csákvár-Gánt Tv
MÁJUS HAVI MŰSORA

Május
Május
Május
Május
Május
Május
Május
Június
Június

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

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

Dr. Csányi László kórustalálkozó (ism.)
Testületi ülés (ism.)
Harmonia Floriana Kórus Koncertje
Mesemondó verseny
Kocsis Noémi könyvbemutatója
Harmonia Floriana Kórus Koncertje (ism.)
Mesemondó verseny (ism.)
Testületi ülés
Pedagógus Nap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Újságíró
kerestetik!
Meghirdetett pályázatunkra három aktív versenyző küldte be írásait mindhárom fordulóra. A beérkezett pályamunkák mindegyike figyelemre méltó
volt a maga kategóriájában, így az összehasonlításuk lehetetlen feladat elé
állította a szerkesztő bizottságot. Ezért úgy döntöttünk, hogy mindegyiküket
könyvutalvánnyal jutalmazzuk. A díjazottak: Hallók Erika Éva, Görcs Ramóna
és Molnár Zsuzsa.

Törpeharcsafogó
verseny!
A T.SZ. Horgászegyesület
2017. június 4-én
8:00-tól 12:00 óráig
törpeharcsafogó versenyt rendez.

Esőnap nincs!
A versenyre 2 fős csapatok jelentkezhetnek.
Nevezési díj 3000 Ft csapatonként, mely tartalmazza
az ebéd árát is.

Továbbra is számítunk munkájukra. Reméljük, hogy a jövőben a Hírmondó
külsős tudósítóiként még számos színvonalas cikkel örvendeztetik meg lapunk olvasóit.

A részvételt helyszűke miatt 70 csapatra korlátozzuk.
Nevezni a Vasboltban lehet.
Az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül, díjazzuk a legkisebb és a
legnagyobb halat fogó horgászt.
Horgászni kizárólag törpeharcsára szabad, az egyéb halat azonnal vis�sza kell engedni! Felhívjuk a figyelmet, hogy a tóban szürkeharcsa is
van, amely színe és bajusza alapján könnyen megkülönböztethető!
A kifogott halak csapatok közötti összeöntése kizárással jár!

Gratulálunk a nyerteseknek!

Érdeklődni: Zolnai Sándor 30-589-0113 telefonon.
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Hirdetések

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

Eladó!
1 db beépíthető üveg zuhanyajtó
(80x185 cm-es, eredeti csomagolásban), 1 db ágyneműtartós heverő.
Érd.: 06-20-500-1468

Eladó!
Csákváron a Vértes lábánál (Kotló
hegy) panorámás, déli fekvésű 2 db
hétvégi telek (750 m2/db) villannyal,
bekerítve eladó. A két telek egymás
mellett külön helyrajzi számmal ellátott. Könnyen megközelíthető, a beépíthetősége 3%. Irányár: 650 000,Ft/db
A két telek együttes megvásárlása
esetén jelentős kedvezmény!
Érdeklődni: 06-20-349-5277 vagy a
06-30-588-5409-es telefonszámon.

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
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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

S e b é s ze ti
m ag á n re n de l é s
Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár Egészségház

Rendelési idő: péntek 8 -10 óra
Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387
(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzultáció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelenítésben (anyajegy, szemölcs, benőtt köröm,
bőrkeményedés, zsírmirigy, verejtékmirigy,
bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
• Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellátása

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: június 1.

