BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város és Bodmér Község Képviselő-testületének írásos tájékoztatója.

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

VOLT IS, LESZ IS TÉRBULI

Mikrovállalkozások és turisztikai tevékenységek kérhetnek
május végéig támogatást.

A nagy sikerű áprilisi rendezvény után júniusban újra találkozhatunk az Úttörő téren.

2. oldal

3. oldal

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

3. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXIX. évfolyam 5. szám 2019. május

IX. Dr. Csányi László kórustalálkozó
Csákváron
A hangverseny után lesétáltunk a
Csákvár Emlékházhoz, ahol a Harangvirág dalkör csákvári dala után
elhelyeztük a megemlékezés virágait. Csányi Valéria, aki az egész napot
velünk töltötte családjával, meghatódottan köszönte meg az élményeket,
majd lendült a keze, és elkezdődött az
„öröméneklés”.

Április 27-én találkoztak ebben az évben a Rádió Gyerekkórus volt tagjai
karnagyaik Botka Valéria és Dr. Csányi László emlékére. Az idei évben a
délelőtt az Esterházy kastélyban kezdődött, ahol Bodrogainé Erzsi néni
magával ragadó idegenvezetése különleges élmény volt. Ezután Magosi
István és Bokodi István jóvoltából
pusztabuszos kirándulást tettünk az
Esterházy parkban egészen a Vadász
kápolnához. Köszönjük!
A csákvári kórustagok - Cimborák,
Összhang, Harangvirág - gondoskod-

tak a frissítő energia pótlásról. Utána
megkoszorúztuk a szülőház falán található emléktáblát. Itt Illés Szabolcs
polgármester úr és Várkonyi Mátyás
zeneszerző mondott emlékező gondolatokat. A Katolikus templomban
került sor a hangversenyre, amelyen
a Cimborák Férfikórus Orosz Éva vezetésével nyitotta a sort. Erre felelt a
Vox Hungarica Női Kar Döbrössy János
karnagy vezényletével. Végül ismét a
férfiak zárták a sort, a PAGODA VOKÁL
Budapestről.

Csákvár Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit

az Összetartozás Napja
megemlékezésre
és koszorúzásra.
Időpontja:
2019. június 4. 17 óra
Helyszíne:
A Szabadság téri emlékmű
A program az EFOP-1.5.2.-16-2017-00011 jelű projektből valósul meg

Aki ezt átélhette, énekelhetett a kórustagokkal, felejthetetlen élménnyel
gazdagodott.
Végül önfeledt beszélgetéssel zárult
a nap, ahol már a jövő évet kezdtük
tervezni.
„Te drága, szép, tündéri föld... Van három jó barátom....s a szív mást nem
kíván!”

Csákvár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves ismerőseit
2019. május 25-én (szombat)

a Hősök napi megemlékezésre
és koszorúzásra
15 óra: Huszár Emlékmű (Rákóczi u. vége)
Ünnepi beszédet mond:
Illés Szabolcs polgármester és
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
15 óra 30 perc: Evangélikus temető Nagyjókai kripta
Megemlékező beszédet mond:
Deák Tamás történész a család leszármazottainak képviseletében
és Ádám Barnabás ezredes a koronaőrezred parancsnoka
Ezt követően:
Nagyjókai Farkas Vincze családi sírbolját megáldja:
Bencze András evangélikus püspök helyettes
16 óra 30 perc Vértes Múzeum (Tűzoltó torony)
Kiállítás megnyitó:
Woth Imre M. Kir. Koronaőrök Egyesület elnöke

A program az EFOP-1.5.2.-16-2017-00011 jelű projektből valósul meg

Képviselő-testületi Felhívás Kitüntető
hírek – Csákvár címre történő
javaslattételre
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. április 30.
napján tartotta havi munkaterv szerinti ülését, amelyen a két ülés között végzett munkáról szóló jelentés
tárgyalását követően a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében elnyert támogatás
felhasználásának helyéről döntött a
Képviselő-testület.
Következőkben a pályázatokról szóló aktuális havi tájékoztatót vitatta
meg, majd áttekintette a Csákvári
Kulturális és Sport Nonprofit Kft. beszámolóját, továbbá módosította az
Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét a Képviselő-testület. A következő napirendi pontok tárgyalása
eredményeként az Önkormányzat
tevékenysége újabb két kormányzati
funkcióval bővült, elfogadásra került
a mentőszervezet 2018. évi beszámolója, valamint az Önkormányzat
és intézményeinek 2019. évi első
negyedéves költségvetési tájékoztatója. Döntés született a Gördülő
Fejlesztési Tervben meghatározott
vízi közművek fejlesztéséhez szükséges fővállalkozási szerződésről, a
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány beszámolójáról és a Depóniával kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról.

A Kossuth utca 4. szám alatti (Ébnerház) hasznosítására pályázat kiírásáról, új fogászati gép beszerzéséről
határozott a testület. A Képviselőtestület 47/2019. (II. 26.) határozata visszavonása mellett a „Csákvári
Földműves Iskola” emlékkövének elhelyezéséről is döntött.
Újabb egészségügyi tárgyú előterjesztés alapján a központi orvosi
ügyeleti ellátás megszervezésével
kapcsolatban születtek döntések,
majd a közétkeztetés biztosítására
közbeszerzési eljárás megindításáról,
végül a településrendezési eszközök
módosításáról határoztak a képviselők.
Zárt ülés keretében a Fazekas Emlékház pályázati úton történő hasznosítását rendelte el 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.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Képviselő-testületi
hírek – Bodmér
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. április 24.
napján tartotta esedékes havi rendes ülését. Az ülés elején tájékoztató
hangzott el a két ülés között végzett
munkáról.
A Képviselő-testület első körben
döntött „a helyi környezet védelméről, a közterületek rendjéről” szóló
önkormányzati rendelet módosítás
előkészítéséről, majd áttekintette a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásról szóló
beszámolót.
Döntés született az orvosi ügyeleti
ellátás közbeszerzés előkészítéséről.
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A település aktuális kérdései között
szerepelt a Magyar Falu program által meghirdetett pályázatokon való
részvétel, kiemelt figyelmet fordítva az út és járdafelújításra. További
egyeztetések történtek a Helyi Építési Szabályzatról és a záportározó
építéséről.
Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.bodmer.hu) és – ügyfélfogadási időben – a Faluházban
elolvashatják az érdeklődők.
Katona László
polgármester

A „Csákvár díszpolgára, Csákvár
Tiszteletbeli Polgára” címre 2019.
június 10-ig tehető javaslat.

nyújtott, tevékenysége érdemben és
elválaszthatatlanul kapcsolódik Csákvár városhoz.

Csákvár település önkormányzata a
település gazdasági gyarapodását,
továbbfejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és
annak tiszteletben tartását csak az
együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Vannak
olyan személyiségek, akik a település közéletének valamely területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak,
illetve nyújtottak, olyanok, akiknek
személye vagy tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Csákvár településhez.

Elismerő címekből és szakmai elismerő címekből évente címenként
legfeljebb kettő adományozható.

A kitüntetések, díjak adományozásával az önkormányzat adózni kíván e
személyeknek, kifejezve a település
elismerését példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a
település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért.
Önkormányzati kitüntetés – önkormányzati elismerés kivételével – élő,
vagy elhunyt (posztumusz) személy
részére adományozható.
Önkormányzati kitüntetés adományozását – önkormányzati elismerés
kivételével – bárki kezdeményezheti.
„Csákvár Város Díszpolgára”
Csákvár Város Díszpolgára Elismerő
Cím annak a magyar állampolgárságú, vagy külföldi személynek adományozható, aki Csákvár város gazdasági gyarapodását, fejlődését, kulturális
és művészeti értékeinek megőrzését
és azok tiszteletben tartását szolgálta, a települési közélet valamely
területén kiemelkedő teljesítményt

”Csákvár Tiszteletbeli Polgára” cím
8. § (1) Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj annak a nem csákvári, külföldi,
vagy magyar állampolgárnak adományozható, aki a munkájával jelentős
mértékben elősegítette Csákvár és
polgárai szellemi és gazdasági fejlődését, gyarapodását.
(2) Az elismerő cím adományozása
az önkormányzat és a város lakossága részéről megnyilvánuló tiszteletet, erkölcsi megbecsülést mutatja,
amely a rendelet 6. § (4) bekezdése
szerinti oklevél átadásával jut kifejezésre.
Elismerő címekből és szakmai elismerő címekből évente címenként
legfeljebb kettő adományozható.
A díjak odaítéléséről a polgármester javaslatára a képviselő-testület
minősített többséggel dönt, átadásukra az augusztus 20-i ünnepségen
kerül sor.
Kérjük a lakosságot, hogy az indoklást tartalmazó kitüntetési javaslataikat úgy tegyék meg, hogy azok 2019.
június 10-én éjfélig beérkezzenek a
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára papír alapon, vagy a
titkarsag@csakvar.hu email címre!
Tisztelettel:

Tóth Jánosné sk.
címzetes főjegyző

Sikerült, mert akartuk
és segítettetek
Hosszas előkészületek után 2019. április 27-én ismét Nosztalgia Térbuliztunk
az Úttörő téren. A rendezvény fővédnökének Illés Szabolcs polgármester urat
kértül fel, aki örömmel vállalta és biztosított bennünket segítségéről. Megkerestük az eddig is feltétel nélkül mellettünk
álló és támogató barátainkat, akik az első
szóra jöttek és segítettek. Április 23-ra
összeállt a forgatókönyv. Eljött a nagy
nap!
Április 27-e hajnala némi kis aggódással
töltött el bennünket, de az égiek ezt látva, később már viszonylag jó időt produkáltak. 9:00-kor kezdődtek az U11-U13
korosztály mérkőzései (Velence-BicskeIváncsa-Csákvár). Várakozáson felüli érdeklődés övezte a programot.
Ezzel egy időben startoltak a főzőversenyre jelentkezők. Ezt a programot kitűnő
hangulat és fantasztikus ízek jellemezték.
10:00-kor indultak a gyermekprogramok.
Az ugrálóvárat egész nap nagy népszerűség övezte. Indultak tűzoltó és rendőrségi bemutatók. 11:00-kor érkeztek a
Harley Davidsonos barátaink, akik nagy
örömet okoztak a gyerekek motoroztatásával. Ez időben futottak be a rallysok,
akiket nem kisebb érdeklődés vett körül.
Minden szereplőt, közreműködőt, fellépőt 12:00-kor ebédre pásztortarhonyá-

val, főtt virslivel, limonádéval kínáltunk.
Levezetésül a lovasok pihentető kocsikázást biztosítottak. Délután a színpadon
a nagyszerű csókakői néptánc csoport,
majd a bámulatos szári mazsorett táncosok szerepeltek. A műsorok után a helyi
önkéntes tűzoltók felállították szurkoló
közönség előtt a májfát. Este 8 óra körül
fellobbant a tábortűz. Ezalatt a Viking
együttes készülődött a színpadon és óriási bulit csináltak hajnalig. A büfét magas
színvonalon Hartégen Gyula és kollégái
szolgáltatták.
Érdemes volt dolgozni és elfáradni azért
a sok csillogó szemű gyerek öröméért, és
a felnőttek elismerő mosolyáért. Csákvárt nagyszerű emberek lakják.
Köszönetünket fejezzük ki a segítségért:
Illés Szabolcs polgármester úrnak
Csákvár Város Önkormányzatának
Csákvár Város Képviselőinek
Tóth Jánosné címzetes főjegyzőnek
Csákvári Önkéntes Tűzoltóságnak
Bicskei Rendőrkapitányságnak
Csákvári Polgárőrségnek
Schneider Bélának a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség elnökének
Laci Bácsi Konyhája dolgozóinak
Bakonyi Jánosnak (Nóniusz)
Kiss Péternek

Kiss Péternének
Kiss Lászlónénk
Varga-Kiss Rékának
Németh Ibolyának
Fehér Ferencnek (Fefének)
Takács Gábornak
Pazsa Attilának
Mészáros Vilmosnak
Héring Ferencnek
Krasztina Bélának
Győri Valériának és Kati mamának
Bősze Istvánnak
Tarsoj Ritának
Keresztesné Tündinek
Faddi Vilmosnak
Cservenka Gábornak
Farkas Bozsik Gábornak
Zolnai Sándornak
Király István (Cubának)
Gánti Vértes Vendéglő séfjének, Iminek
Spar raktár áruháznak
Varga Péter kollégáinak
A foci csapatok edzőinek a gyerekek
sportemberhez méltó viselkedéséért az
egész rendezvény alatt.
Köszönet mindenkinek!
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület nevében:
Cservenka Géza, Cservenkáné Szilvi,
Györök Béla, Varga Zsiga, Kiss László, Kiss
Roland, Varga Péter

Támogatási lehetőségek
A Vértes-Gerecse Közösség egyesületen keresztül elérhető LEADER fejlesztési forrásokra szeretném felhívni
figyelmüket.

Kérhető támogatás összege: minimum
300 000,- Ft maximum 5 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 60%
Beadási határidő: 2019. május 31.

• új épület kialakítása, épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai, eszközök beszerzése
támogatható.

I. MIKROVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

II. TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK

Falusi turizmushoz kötődő szálláshely fejlesztése esetében elvárás,
hogy ez legalább 3 éve bejelentett
tevékenység legyen.

1, Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves
tevékenységek kialakításának és fejlesztésének támogatása: új épület,
építmény építésére, meglévő épület,
építmény, épületrész felújítására,
bővítési munkálataira, telephelyfejlesztésre, eszközök beszerzésére kérhető támogatás.
2, Kisüzemi, közösségi, háztáji gazdálkodás támogatása: természetközeli, kisüzemi, közösségi háztáji
gazdálkodás kialakítása, együttműködéseken alapuló kertek létesítése,
ültetvénytelepítés, állattartás infrastruktúrájának kialakítása, kiskerti
eszközök/gépek beszerzése. A kisléptékű feldolgozás, piacra vitel érdekében új épület építése, meglévő épület, épületrész felújítása, bővítése,
kisléptékű infrastruktúra fejlesztés,
eszközök/gépek beszerzése.

1) Turisztikai szolgáltatások kialakításának, fejlesztésének támogatása
a natúrparkokban, a termék-utak és
zarándokutak mentén.
A szolgáltatói tevékenységek kialakítása és fejlesztése érdekében:
• meglévő ingatlanon kisléptékű
infrastuktúra fejlesztés,
• új épület, építmény kialakítása
• épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai,
• eszközök beszerzése támogatható
2) Közösségi célú szállások, táboroztatásra alkalmas ingatlanok és már
működő falusi szálláshelyek fejlesztésének támogatása.
A szálláshely fejlesztése érdekében:
• meglévő ingatlanon kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (kerítés, megújuló
energiahasznosító rendszerek, biztonságtechnikai fejlesztések, parkoló kialakítása)

Kérhető támogatás összege: minimum
300 000,- Ft maximum 5 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 60%
Beadási határidő: 2019. május 31.
Támogatási kérelem benyújtására
jogosultak:
• a 2004. évi XXXIV. törvény alapján természetes személy, vagy
mikrovállalkozásnak minősül,
• vállalkozás esetén székhelye/telephelye/fióktelepe legalább 2018. november 15-től támogatásra jogosult
településen van,
• magánszemély esetén lakóhelye
vagy életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2018. november 15-től
támogatásra jogosult településen
van.

Következő programunk
az Úttörő téren

MÁJFADÖNTO BULI
ÉS PARASZTOLIMPIA
június 8. szombat 10 órától
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
gyertek, bulizzunk egyet!
HA JÖTTÖK, LESZTEK;
AMIT FŐZTÖK, ESZTEK!

Köszönjük,
hogy
jöttetek!
Köszönjük mindazon kis gyereknek, nagy gyereknek, szülőknek,
nagyszülőknek egy szóval mindenkinek, hogy a kellemetlen
időjárás ellenére is megtisztelték
rendezvényünket, a tavaszi Túrabot bejárató túrán!
Hálásak vagyunk természetjáró
barátainknak, Dornyi Gergőnek
és Boros Péternek, hogy vezették a túrákat. Lovas barátainknak, hogy ismét nagy örömet
szereztek a résztvevőknek lovas
programjaikkal.
Köszönet: Fehér Ferenc Fefének a padok
felújításában nyújtott segítségért. Németh Zsoltnak a padok kifűrészeléséért,
Győri Valériának és Kati mamának az
ételadagolásért, Bősze Istvánnak a minden téren történő segítségéért.
Az ízletes ebéd elfogyasztása után Zolnai Sándor szolgáltatta a zenét. Programunkra meghívtuk a Székesfehérvári
Gyermekotthon 10 kis lakóját Pálfi Dia
kíséretével. Megható volt látni a csillogó
szemeket, az izgalmukat. Ők pénteken
délután érkeztek az Öregtölgy Turistaszállóba és vasárnap délelőtt megható
búcsúzkodás után távoztak.
Köszönjük Illés Szabolcs Polgármester
úrnak, hogy eljött és részt vett a rendezvényünkön!

Vaskapu Hagyományőrző
Egyesület
A projekteket 2020.12.31-ig kell megvalósítani.
Részletesebben az egyesület honlapján: http://www.vercse.hu/leader/
Amennyiben a vállalkozás fejlesztési témakör érdekli, kérem keresse
Schamberger Dórát a 06 70/431-49-21
telefonszámon.
Amennyiben a turisztikai témakör érdekli, kérem, keresse Schuszter Margitot a 06 70/431-49-18 telefonszámon.
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A Csákvári Lovasbarátok
Köre Egyesület 2018. évi
munkájáról
2018-ban az egyesület 35 rendezvényen képviseltette magát Csákváron, a környező településeken és
a régióban ( Velence, Pázmánd, Lovasberény, Zámoly, Kajászó, Síkvölgy,
Zsámbék, Biatorbágy, Héreg). Hagyományőrzéshez kapcsolódó:17 rendezvény, lovassporthoz, lótartáshoz
kapcsolódó:15 rendezvény, a környezeti fenntarthatóságot elősegítő: 3
rendezvény volt, melyeken összesen
231 óra időráfordítással a résztvevő
egyesületi tagok és lovak számát ös�szeadva 343 lóval és 333 lovassal vett
részt az egyesület. A rendezvényekre
látogatók száma összesen meghaladta a 20 000 főt.
Az egyesület időmérő órával és fogathajtó bólyákkal segítette a települések fogathajtó versenyeinek
lebonyolítását Bakonyi János elnökhelyettes szakvezetésével.
A tagok aktív közreműködésének és
a színvonalas rendezvényeknek köszönhetően az egyesület ismertsége
évről-évre nő, az elmúlt évben 1 al-

kalommal jelent meg írás az egyesületről a Csákvári Hírmondóban, 3 alkalommal a Fejér Megyei Hírlapban
jelent meg tudósítás, valamint az
országosan megjelenő Lovas Nemzet
folyóiratban 2 alkalommal olvashattak egyesületünkről.
A programok megvalósításához
Csákvár Város Önkormányzatától
100.000,- Ft támogatást kaptunk, a
Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán pedig 300.000,- Ft-ot nyertünk.
Az egyesület a lovakért, és a csákvári
lovasélet fennmaradásáért tiszteletbeli tagjának kérte fel Mester Istvánt,
Hideg Imrét és id. Gyökeres Ferencet.
A 2019-es évben szeretnénk továbbra is teljesíteni az eddigi felkéréseinket. A lovasturizmus fellendítése
érdekében a tagok javaslata alapján
szeretnénk lóháton teljesíteni a Kék
Túra útvonalát.
Magosi István
elnök

A Költészet Napja
A Floriana Könyvtár az idén is csatlakozott a „Posztolj verset az utcára” mozgalomhoz. Április 11-én az
Esterházy Iskola alsó tagozatosaival
egy verskötelet feszítettünk ki a Szabadság téri parkban, amelyre színes
papírból kivágott ruhákra írt verseket
„teregettünk”. A magyar költészet
napján közösen szavaltuk el József
Attila Altató című versét.
József Attila születésnapját követő
szombaton ismét összegyűlt a könyv-
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tárban a verseket szerető olvasók
lelkes csapata. A szokásos KáVé a
könyvtárban rendezvényen megosztottuk egymással kedvenc verseinket. A meghitt, süteményes-kávésteás délelőttön József Attila, Szabó
Lőrinc és más nagy klasszikusaink
kevésbé ismert költeményei mellett
kortárs költőink versei is elhangzottak.
Sz.H.Zs.

Képünk van róla

Filmbemutató a Csákvár Emlékházban
Az Oroszlányban élő Forgács József
amatőr dokumentumfilmes egy személyben rendező, operatőr és vágó.
A „...mi odafent szoktunk elszámolni” c. életrajzi dokumentumfilm a
szerző második ilyen jellegű alkotása. Ennek bemutatójára gyűltünk
össze a Beszélgessünk sorozat rendhagyó rendezvényén április 26-án a
Csákvár Emlékházban. Az apropót
és az ötletet az adta, hogy Esterházy
Móric miniszterelnökségének (1917)
száz éves évfordulójára készítsen egy
életrajzi filmet. Az első filmje Károlyi
Margit grófnőről szólt, a 13-as cella
lakója címmel.
Szépszámú közönség és az Esterházy
család számos tagja tisztelte meg a
rendezvényt. Itt volt György, Márton,
valamint Péter gyermekei családostól és Mónika lánya meg a férje. Jó
volt látni a családi összetartozást.
Nagy büszkesége a Múzeum Baráti
Körnek, hogy az alkotó második filmjének bemutatója itt volt Csákváron.
A film hitelességét Várkonyi Gábor és
Ablonczy Balázs történész segítette.
Esterházy Móric miniszterelnök Majk
szülötte, a csákvári uradalom utolsó
gazdája fordulatos életet élt. Megválasztása után szociális programmal,
választójogi reformokkal állt elő,
amelyekkel legitimebb, erősebb or-

szágot álmodott. Elképzeléseit nem
tudta megvalósítani, így lemondott
a miniszterelnökségről. Az 1919-es
diktatúra elbukása után börtönbe
került, majd 1920-ban termelő biztosként dolgozott a saját birtokán.
Életpályája, eszmeisége hűen tükrözi
az elődök beállítódását, tartását. A
legkorábbi elbeszélések még a háború előttről származnak, amikor a „kegyelmes úr” és családja földműves
iskolát üzemeltetett, és karácsonykor
ruhát és narancsot ajándékozott az
alkalmazottak gyerekeinek. A falu
szegényei mindig kaptak tűzifát és
élelmet, hogy ne kelljen nélkülözniük.
1931-ben visszatért a politikához,
a nagy világgazdasági válság idején
szeretné, ha az ország megőrzné
semlegességét. Le szeretné állíttatni
a zsidó deportálásokat. 1945-ben a
letűnt feudális rendszer embereit deportálják, így 1950-ben Kistarcsára,
majd Hortra kerül a család. 1956-ban
lányával, Mónikával Bécsbe emigrál.
Felesége itthon marad, és Majkon,
a 13-as cella lakójaként fejezi be
életét. A nem hazai földben nyugvó
arisztokrata élettörténetét – melyet
mindvégig a tisztesség és a becsület jellemzett - elsőként dolgozza fel
mozgóképes alkotás.
GerKla

Képünk van róla
Április az iskolában
Április 5-én rendeztük meg a leendő
első osztályos gyermekeknek a tavaszi játszóházat. Iskolánk tanulói nagy
lelkesedéssel készültek az óvodások
fogadására.
Két tanteremben mozgásos feladatok várták a gyerekeket, kettőben
kézműves foglalkozás, egyben pedig
szendvicsek és üdítő. A szendvics
alapanyagát a Gécs Pékség biztosította Lovasberényből, a zöldséget
Fehérné Csákány Anitától kaptuk, a
Csákvárkút pedig üdítővel látott el
minket.

Reggel kedves műsorral indítottuk a
napot a hangosbemondón keresztül.
Minden szünetben kellemes zene
szólt, miközben a gyermekek online
szavazhattak a versíró verseny legjobbjaira. Ezzel összekapcsoltuk a
napot a digitális témahéttel is. 10
napig gyűjtöttük a jeligével ellátott
költeményeket, de csak 11-én reggel
tártuk a kíváncsi közönség elé.

Öröm volt nézni, mekkora szeretettel
kínálgatják, kísérgetik az alsó tagozatos diákok a kisebbeket.
A visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát.

Április 11-én méltóképpen megünnepeltük a Költészet Napját.

Április 26-án Esterházy Móric
miniszterelnök születésének
138. évfordulója alkalmából
megrendeztük az Esterházy
Napot. Ezen a reggelen is
hangosbemondón keresztül
adtunk keretet az eseményeknek. Minden osztály játékos formában találkozhatott
az Esterházy család életével,
munkásságával
kapcsolatos
feladatokkal, zömében két tanórán. Szünetekben filmvetítés
volt az aulában, valamint hangulatos kávéházat rendeztünk
be a korabeli képekkel, dokumentumokkal díszített paravánok segítségével. A gyermekek
korabeli ruhákba öltözve, amit
a Múzeum Baráti Köre biztosított számunkra, fogyaszthatták
el a süteményeket, amit a Csuta
Cukrászdából kaptunk. A teát
hozzá Kiss Laci bácsi
biztosította. A megfelelő stílusú asztalokat
és székeket a Publoból
hozhattuk el.
Reméljük, minden évben hasonlóan jó hangulatban telik majd az
Esterházy Nap!

Az óvodások távozása után
elmentünk szemetet szedni. Az osztályok környékbeli
területekre voltak beosztva.
Reméljük, a szemétszedési
akció hozzájárul ahhoz, hogy
gyermekeink megfelelő helyre tegyék a hulladékot, ne
dobják el.
Másnap, április 6-án önkéntes alapon csatlakoztunk a
Pro Vértes hulladékgyűjtési
akciójához, két pedagógus kísérte el
a lelkes diákokat a Geszner-házhoz.

Április 11-én és 12-én beiratkoztak a leendő első osztályosok. Nagyon várjuk őket!

Minden hónapban egy kicsit szebbek
leszünk!
Szülői adományként padokat kaptunk az alsó aulába, amit zöldre festettek a gyerekek. Az elmúlt napokban sikerült megfelelő szivacsokat
vásárolni rájuk, hogy a gyermekek
otthonosabban érezzék magukat.
Sokat segítettek a kedves szülők a
függönyök megvarrásában is. Most,
hogy a napsütés egyre erősebb, fokozottan szükség van sötétítőre is.
Anyagi lehetőségeinkhez mérten
elkezdtünk színes textilt vásárolni,
időről időre kerülnek fel az új sötétítő függönyök. Köszönjük szépen
Buncsák Istvánné Marika néninek,
hogy még mindig szívén viseli az iskolánk sorsát, szab, varr, és koordinálja a segítők munkáját!

Az alsó tagozatosok bekapcsolódtak a Floriana Könyvtár verskötél
akciójába.
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Eseménynaptár
2019.5.1. – 6.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébániánk elérhetőségei

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Honlap: http://csp.eoldal.hu
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8.00-12.00
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.
Ilyen esetekben hívható telefonszám: 20-8232-932
Plébános: Gerendai Sándor, telefonszáma: 70-397-5935

Temetőgondnokság elérhetőségei

Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:		
Kedd:		
Szerda:
Csütörtök:

Szombat:
Vasárnap:

18.00 szentmise
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
16.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét
a Szent Vince idősek otthonában
18.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét) a kórházban
19.00 szentségimádás a templomban
18.00 igeliturgia
11.00 szentmise (havonta egyszer igeliturgia)

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:
06-30-380-9503
geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész: 06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is olvashat,
valamint ott megtalálható néhány fontos információ két intézményünkről, a Kálvin
Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

Evangélikus Egyház
MÁJUS

12. 11.00 Istentisztelet (vas.)
19. 11.00 Áhítat
19. 14.00 Társgyülekezeti nap Csabdin (vas.)
23. 18.00 Férfikör (csüt.)
25. 15.00 Evangélikus temetőben megemlékezés Nagyjókai Farkas Vince
koronaőrről, a gyülekezet egykori felügyelőjéről
26.11.00 Családi istentisztelet (vas.)

JÚNIUS

2. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
8. 16.00 Konfirmációi vizsga (szo.)
9. 11.00 Pünkösd ünnepe, Konfirmációi úrvacsorai istentisztelet (vas.)
16. 11.00 Tanévzáró istentisztelet (vas.)
20-23. Pyrbaumi kórus és gyülekezet látogatása Csákváron
22. 17.00 Zenés áhítat a pyrbaumi St. Georg’s Evangélikus
Gyülekezeti Kórus szolgálatával (szo.)
23. 11.00 Istentisztelet, Igét hirdet: Klaus Eyselein pyrbaumi lelkész (vas.)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek
Péntek		
Vasárnap
Vasárnap

Nyári táboraink

Hittan		
júnus 30. - Júl. 6.
Nagy Zengő
július 14-20.
Pyrbaumi-csákvári ifijúsági tábor Balatongyörökön
Kis zengő
augusztus 4 - 10.

16.00
17.00
10.00

Vasárnap		

10.00

Dávid király így imádkozott:
„Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül isten.”
(2 Sámuel 7, 22)

Gólyahír

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:

• az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 számú
bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét,
lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést)
• csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve elkérhető presbitereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
• személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12
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Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2019. március 31-én Cséplő Zalán a
Dózsa György utcába,
2019. április 7-én Kalincsák Botond
István a Szabadság utcába,
2019. április 9-én Soós Barnabás a
Kopaszhegyre,
2019. április 18-án Nász Elizabet a
Kisdobos utcába,
2019. április 26-án Schuppa Zoé
Zselyke a Kálvária utcába.
Isten hozta a kis jövevényt!

Kórházi istentisztelet
Bibliaóra
Gyermek istentisztelet
(istentisztelettel egy időben, de a Kálvin Idősek Otthona
társalgójában)
Istentisztelet

Május 19-én, vasárnap gyülekezetünk ifjai tesznek bizonyságot hitükről, konfirmációs
istentiszteletünk 10 órától kezdődik.
Pünkösdvasárnapján, június 9-én és pünkösdhétfőjén, június 10-én 10 órától tartjuk az
úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletünket. Erre készülünk csütörtöktől, azaz
június 6-tól bűnbánati istentiszteleteinken minden este 18 órától.
Gyülekezetünkhöz tartozó református hittanosaink évzáró istentiszteletét június 2-án,
vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön tartjuk.
Várunk mindenkit szeretettel!

júl. 28. – aug. 4.

Május hónap igéje:

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd
Kedd
Vasárnap		

17.00 bibliaóra
18.00 kóruspróba
11.00 istentisztelet
17.00 konfirmációs előkészítő óra

VÁROSI ESEMÉNYEK
MÁJUS
25. 15.00 Hősök Napja • Huszár Emlékmű
29. 18.00 Vértesi Natúrpark monográfia könyvbemutató • Floriana Könyvtár
30. 17.00 Pedagógusnap • Publo rendezvényterme

JÚNIUS
4.
8.
14.
16.
21.

17.00
10.00
17.00
15.00
17.00

Összetartozás Napja • Szabadság tér
Májfadöntő buli és parasztolimpia • Úttörő tér
Ballagás• Esterházy Iskola
90 éves a csákvári Háry János bemutató • Csákvár Emlékház
Tanévzáró • Esterházy Iskola

Iskolai versenyeink
Kerékpáros területi versenyen
3. helyezést ért el Juhász Nóra (6.c)
Madarak és Fák Napja Verseny területi fordulóján
2. lett Tamás Marietta, Dávid Bence (8.b),
Matern Gergely (6.b) csapata
6. lett Madari Csaba (6.b), Rafael Roland (7.a),
Wisniewski Máté (7.b) csapata
Atlétika Diákolimpia területi döntőjében
4. korcsoportban 2. helyezést ért el iskolánk fiú csapata:
Hajdú Levente (7.b), Király Ákos (8.a), Király Levente (7.b),
Kovács Máté (8.a), Tyechlár Zsolt (7.b), Wisniewski Máté (7.b)
Egyéni összetettben 4. lett Kovács Máté (8.a)
Zentai Úti Általános Iskola által meghirdetett Nyelvi-Logikai Versenyen
1. Füzes Nóra és Jankus Petra (6.b) párosa

Húsvét után - „igen, Ő él”
Szól a szószékről a hirdetés, és látom
a közösségi média felületén, hogy
április 27-én gospel koncert lesz a
Csákvári Református Templomban,
ugyanis a The Spirit Gospelkórus ellátogat hozzánk. De milyen is egy
gospel koncert? Milyen is egyáltalán egy igazán jó koncert? Fejemben
megjelennek képek füstről, fényekről, hang effektekről, egy profin felépített show-ról... Izgalom a szívben,
felöltöztünk szépen, indulhatunk...
Amikor a templom bejáratán belépve, a holland kórustag magyar nyelvű koncert műsorfüzetet nyomott
széles mosollyal a kezembe, akkor
már sejtettem, hogy ez most valami

más lesz. Az első felcsendült énektől
kezdve rájöttem, hogy az előre vizionált füst, fények és hang effektek
csak megzavarnák az áhítatot, azt
a tetőtől a talpamig futkosó borsódzást, ami átjárt. Választ kaptam a
kérdésemre, hogy milyen is egy jó
koncert. Olyan, ahol megszűnik a
külvilág, megszűnnek a világ zajai,
problémái. Olyan, ahol nem a lájkok
száma a fontos. Olyan, ahol még az
ismeretlen melletted ülőt is megölelnéd, hiszen sikerült ebben a zárkózott
világban egy kicsit kitárni a szívedet.
Olyan, ahol ha a holland kórus magyarul énekel, akkor újra azt érzed,
hogy „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség...” Olyan, ahol este lefekvéskor még dúdolgatod magadban
a kis berögzült dal részletet... Olyan,
ahol a templom ódon falai közül vastaps hangja szűrődik ki, bizonyságot
téve arról, hogy ez a koncert tényleg OLYAN volt. Olyan földön túli, de
mégis valós, mint a koncert központi
témája: „Jézus él”.
Juhász Péter

Tóparti Gimnázium által hirdetett internetes matematika tesztversenyen
2. Magasi Csenge Mária (8.b)
3. Mester Bettina (8.b)
Szemere Gyula helyesírási versenyen
1. Matern Gergely (6.b), aki 1 évig a vándorkupa tulajdonosa lett
8. Sziládi Bence (6.c)
Vértesi Natúrpark „Otthonunk a Vértes” vetélkedő döntőjében
alsó tagozatosok között 1. helyezést ért el a Réti sasok csapata: Fürjes
Dániel, Kerpel Kornélia, Medgyesi Lilla (4.b) csapata
felső tagozatosok között 2. Betyár trojka csapata: Dávid Bence, Janky
Bendegúz, Tamás Gergely (8.b), 3. Gulipánok csapata: Kulcsár Gergő,
Matern Gergely, Pula Ádám (6.b), 6. Csákvári Csibészek csapata: Király
Adrienn, Mácsár Eszter, Plántek Kornélia (5.a), 9. NMCsKP csapat: Krausz Nóra, Magasi Csenge, Tamás Marietta (8.b)
Teleki Pál Földrajz- Földtan Verseny megyei fordulójában
6. Spinhért László Mátyás (7.a)
9. Király Levente (7.b),
10. Rafael Roland (7.a)
Víz világnapi verses-mesés délutánon
2. Janky Bendegúz (8.b), 3. Serényi Réka (6.c)
Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőjében Balatonbogláron
Kovács Alexa (8.b) osztályos tanuló a Kazinczy jelvény bronz
fokozatát kapta.

Csákvár-Gánt Tv
MÁJUS HAVI MŰSORA

Május
Május
Május
Május
Május
Június

16. cs.
20. h.
23. cs.
27. h.
30. cs.
3. h.

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

Június

6. cs.

18:00

Június

13. cs.

18:00

IX. dr. Csányi László kórustalálkozó (ism.)
Vértes Szíve Natúrfeszt
Mesemondó verseny (ism.)
Vértes Szíve Natúrfeszt (ism.)
Testületi ülés
Hősök napja
Testületi ülés (ism.)
Pedagógusnap
Összetartozás Napja
Vértesi Natúrpark monográfiája könyvbemutató

meghívó
Elkészült
a Vértesi Natúrpark
monográfiája.
Könyvbemutató
a Floriana Könyvtárban
2019. május 29-én, szerdán
18 órakor.
Kedvezményes
vásárlási lehetőség!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Hirdetések
BODMÉRI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG
8080, BODMÉR, VASVÁRI PÁL U. 35.

35 órás

INGYENES SZÁMÍTÓGÉP KEZELŐI TANFOLYAM
indul állami támogatással Csákváron!
Helye: FLORIANA KÖNYVTÁR, Széchenyi u. 8.

Keresztyén Testvéreink!

Ideje: 2019. 06. 05-től 2019. 07. 03-ig
szerda, péntek 15:00-19:00.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt istentiszteleti

Érdeklődni és jelentkezni lehet
személyesen a könyvtárban,
vagy 06 30 225 8552 telefonszámon.

alkalmunkra, amelyet minden héten, vasárnap
10:00

órakor,

a

Bodméri

Református

templomban tartunk.
2019. január elsejétől a következő települések
gondozását Sípos Dániel református lelkipásztor
vette át: Bodmér, Ó- és Újbarok, Szár, Vértesboglár.
Kérem, vegyük fel egymással a kapcsolatot!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Szakál Józsefet utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Önismereti foglalkozások csoportban
vagy egyénileg a művészet eszközeivel.
Változást akarsz? Hozd el kérdéseidet,
problémáidat, és találkozz a benned
élő, kreatív művésszel, aki segít megtalálni a megoldást. RAJZTUDÁS NEM
SZÜKSÉGES!
www.szabadalkotas.hu
Tel.: 06-30-988-2726

Gyászoló család

Elérhetőségem: +36 20 216 7844 (lelkész)
„Az Isten szeretet” (1Jn 4,8)

FÖLDBÉRLETI DÍJ

A csákvári Vértesalja Földtulajdonosi Közösség felhívja tagjainak figyelmét, hogy
2019. 06. 11-én 17 órakor taggyűlés megtartására kerül sor, melyen a Csákvári
Vértesalja Vadásztársaság területén lévő földterületük után járó 2019. évi haszonbérleti díj (1000 Ft/Ha) kifizetésére is sor kerül.
A kifizetés helye és ideje:
Csákvár
2019.06.11. 17.00
		
Polgármesteri hivatal, Házasságkötő terem
A pótkifizetés helye és ideje:
Csákvár
2019.06.13. 17.00
		Polgármesteri hivatal, Házasságkötő terem
A kifizetéskor személyi igazolványt és a tulajdonjogot igazoló iratokat be kell
mutatni. Nem tulajdonos csak tulajdonosi meghatalmazással veheti fel a bérleti
díjat!
A haszonbérleti díj banki átutalással történő kifizetését írásban kell kérni Fülöp
Zoltán földtulajdonosi képviselőtől a bankszámlaszám megadásával.

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
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Telefon: 8-16 óráig
0620/9806481
0622/582-113

Köszönetet mondunk mindenkinek,
akik szeretett Férjem, Édesapánk
Nagy János temetésére eljöttek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Györök Ferencnét utolsó
útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család
Pénzkereset!
otthoni csomagolás, stb.
elérhetőségei
érd.: 06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06-209104517)

2019. jún. 20-án (csüt.) 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.

KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Kézrátétes gyógyítás, reinkarnációs
utaztatás, tibeti masszázs. Cél: a fizikai tünetek, betegségek lelki okainak
feltárása, öngyógyító folyamatok beindítása, a változás elősegítése fizikai, lelki, tudati szinten.
Tel.: 06-30-988-2726
Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
Tel.: +36-70-548-1602
Eladó Bükfürdő Apartman Hotel június 5-11-ig üdülőjog.
Érdeklődni: Budainé, 06-20-5649654
Csákváron építési telek eladó. 800m2
06-20-507-9385 vagy 06-20-9738-628
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: május 31.

