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Hirdetés

Lomtalanítás
márciusban
VÉRTESBOGLÁR Az
NHSZ Vértes Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Non-
profit Kft. március 12-én
lomtalanítást végez a tele-
pülésen az érvényes hulla-
dékszállítási szerződéssel
rendelkező lakossági ügy-
felek részére. BB

Nőnapi koncert
BICSKE Nőnapi koncertre
várják a hölgyeket és per-
sze az urakat is pénteken
17 órakor a Petőfi Művelő-
dési Központba, ahol Mé-
száros János Elek és a Du-
naszerdahelyi Opera Trió
közreműködésével köszön-
tik a lányokat, hölgyeket,
asszonyokat. Jegyek elővé-
telben vásárolhatók. BB

Hagyományos
disznóvágás
VÉRTESACSA Hagyomá-
nyos disznóvágásra és disz-
nótorosra várják a falu ap-
raját-nagyját március 7-én
szombaton reggel 7 órától
az általános iskola udvarára.
A disznó leölését követően
közös reggelihez lehet leül-
ni, majd a délelőtt folyamán
további közösségi progra-
mokat kínálnak. 14 órakor
kezdődik az acsai termelők
által felajánlott italok kósto-
lása és véleményezése, majd
15 órakor kerül sor a disz-
nótoros ebédre.BB

Szoborparkot akarnak Bogláron
BORSÁNYI BEA
beata.borsanyi@fmh.hu

VÉRTESBOGLÁR Szobor-
parkot létesítenének a
településen, amely egyben
a falu közös ünnepeinek
méltó helyszínéül is szol-
gálhatna. Március 15-ig a
bogláriak is tehetnek javas-
latot arra, hol alakítsák ki
az emlékparkot.

� Egy helyi vállalkozó nagyjá-
ból két éve pályázott és nyert
is pénzt egy �56-os emlékmű
elkészítésére. Ahányan vol-
tunk, annyifelé szerettük volna
felállítani. Végül az idő rövid-
ségére való tekintettel � mivel
a pályázat megszabta a szobor
felállításának határidejét is �
az alkotás a Május 1. utcában
lett elhelyezve, de már akkor
abban maradtunk, ha találunk
egy megfelelő helyet, áthelyez-
zük oda � mesélte Sztányi Ist-
ván, polgármester. Kerestek is
egy szakembert, aki felmérte a
települést és szakmai javaslatot
tett arra, hol lehetne egy emlék-
parkot megfelelően kialakítani.
Az előzetes tanulmány a Kos-
suth utca alsó részét javasolja
helyszínnek, ezzel egyidejűleg
pedig a szovjet emlékmű előtti

Mária szobrot javasolja áthe-
lyezni oly módon, hogy az a
templommal szemben, ahhoz
egy kicsit közelebb helyezked-
jen el. Egy másik elképzelés
a Kossuth utca felső részén, a
templommal átellenben talál-
ható kis pihenőparknak az át-
alakítása lenne. A vélemények
azonban megoszlanak, ezért
az önkormányzati hivatal úgy
döntött, megkérdezi a lakókat.
A polgármester azt is elárulta,
elképzelése szerint az 56-os

emlékmű mellett a későbbi-
ekben további emlékműveket,
szobrokat is felállíthatnának.
Így például az 1849-ben kivég-
zett mártír pap, Streith Miklós
emlékére, aki 1849. április 14-
én a káplánjával, KönigMórral

kihirdettette a vértesboglári
templomban a függetlenségi
nyilatkozatot. Ő maga ugyan
csak a nép felfegyverzésé-
nek parancsát magyarázta el
híveinek, ám augusztusban
a község császárhű jegyzője
és bírója feljelentette őket a
Bicskére érkező osztrák dan-
dár parancsnokánál. Streithet
nem tartóztatták le, csak a
káplánt, de mivel a pap ki-
kérte magának, hogy Königet
Kossuth-kutyának nevezték,
amikor érte mentek, ezért őt
is elvitték és végül kivégezték.
A történet érdekessége, hogy
ugyanakkor König halálos íté-
letét vagyonelkobzásra és 15
évi várfogságra módosították.
Streith szobrával kapcsolatban
Sztányi István megjegyezte,
már keresik az anyagi forrá-
sokat a megvalósításra. Nem
mellesleg ebbe a szoborparkba
kerülhetne a németek kitelepí-
tési emlékműve is, amelyet a
kisebbségi önkormányzat sze-
retne felállítani.
A szoborpark kialakításá-

val kapcsolatban március 15-ig
várják a lakosság véleményét,
amelyet leadhatnak a Közös-
ségi Házban, vagy elküldhetik
a titkarsag@csakvar.hu e-ma-
il-címre. BB

A tervek szerint az 1956-os emlékmű is átkerülne a szoborparkba
Fotó: A szerző

Új képviselők, új társulás
A ciklusban nagyot álmodnak Bodméron, csak forrás kell a tervekhez
BORSÁNYI BEA
beata.borsanyi@fmh.hu

BODMÉR Az új választási
ciklusban, mondhatni, új
életet is kezdett a 250 fős
kistelepülés, ahol a pol-
gármester ugyan Katona
László maradt, ám a képvi-
selő-testület tagjai teljesen
kicserélődtek és a falu is
új társulásban, Felcsúttal
folytatja.

� Köszönettel tartozom az
előző képviselő-testületnek a
munkájáért és ugyancsak jár a
köszönet Csákvárnak is, akivel
30 évig működtünk együtt kö-
zös önkormányzati hivatalban.
Ám amióta Csákvár város lett,
megváltoztak a feladatai és a
prioritások az életében, ezért
ránk kevesebb idő és figyelem
jutott. A felcsúti közös hivatal
ellenben 8 falut tömörít, így
hasonló feladataink és prob-
lémáink vannak � számolt be
az új ciklus legnagyobb válto-
zásáról Katona László, aki be-
szélt a lezárt ciklusról is, amely
hagyott még feladatot Bodmér
vezetése számára. Ilyen a zá-
portározó, amely tavaly vég-
re megépült � azóta sem volt
akkora eső, hogy próbára is
tegye � és remények szerint
ebben az 5 évben elkészül a
második üteme is, amelyben
megerősítik a vízelvezető me-
der terhelését a Vasvári Pál ut-
cában. Ettől azt is várják, hogy
meggyorsítja a víz levonulását
az esőzést követően. Az új,
Endresz Györgyről elnevezett

utcában tíz közművesített épí-
tési telket alakítottak ki, ame-
lyeket az önkormányzat igen
kedvező áron kínál, ezzel is
támogatva a helyben maradó,
illetve a Bodméron letelepedni
szándékozó fiatal családokat.
A polgármester úgy látja, a ko-
rábbi 5-6 ezer négyzetméteres
telkeket meg lehetne osztani,
mivel ma már nem gazdál-
kodnak a lakosok, ami pedig
újabb családoknak biztosítana
helyet építkezésre. Ha sikerül-
ne a település létszámát 30-50

családdal bővíteni, az újabb le-
hetőségeket teremtene a falu-
ban. Nyithatnának például egy
kisboltot, ami most nincs, de
a polgármester azt is elárulta,
bölcsőde létrehozásán is gon-
dolkoznak.
� A gazdasági programunk

része az eddig meg nem való-
sított kerékpárút, illetve turista
útvonal kiépítése, s ezzel egy-
idejűleg az új képviselő-testü-
lettel azon vagyunk, hogy be-
kapcsolódjunk a Pannon Szíve
Programba is. Vannak további

elképzeléseink is a falu turiz-
musának a fellendítésére: a
Papkert Magyar Sándor utcai
végén az egyházzal közösen
szeretnénk egy vendégházat
építeni, ahol különböző prog-

ramok valósulhatnának meg
� mondta el Katona László.
Ugyancsak ennek a tervnek a
részeként egy ökopark kiala-
kítása is szerepel az elképelé-
sek között. És hogy sikeresebb
legyen Bodmér a pályázatok
kapcsán ebben a ciklusban, le-
vonták a következtetéseket és
konkrét terveket is készítettek.
Ahogy a polgármester fogal-
mazott, mertek nagyot álmod-
ni. Mindenképpen szeretné-
nek javítani az utak, a járdák,
valamint a patak oldalán a be-
járati hidak állapotán. Dolgoz-
nak azon is, hogy biztonsággal
át lehessen kelni a 8126-os
úton a buszmegállóhoz, mert
akik Bicske irányába közle-
kednek, nehezen jutnak át a
nagy kamionforgalom miatt.
Ráadásul hiába a sok kihelye-
zett figyelemfelhívó és sebes-
ségkorlátozó tábla, nem veszik
figyelembe. Ugyancsak az út
mellett, ahol a közútkezelő ko-
rábban kivágta az elöregedett
fákat, szeretnének kialakítani
egy olyan közösségi teret és
parkot, ahol a település együtt
emlékezhet az ünnepnapokon.
Jó hír, hogy január 1-től egy
új cég hozott létre telephelyet
a faluban, az általuk fizetendő
iparűzési adó bevétel a telepü-
lésnek. Említésre méltó még,
hogy a Magyar Falu program-
ban két nyertes pályázata is
van Bodmérnak új falugond-
noki busz vásárlására és a te-
metői ravatalozó felújítására,
valamint egy urnafal építésé-
re, amely a tervek szerint au-
gusztusra készül el.

Katona László: A paplak területén vendégházat építenének a turizmus fellendítése céljából Fotó: PT
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Várják
a lakosok

véleményét
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Elkészült a sportpark

CSÁKVÁR Már használ-
hatók azok a szabadtéri
eszközök, amelyeket a Flo-
riana téren állítottak fel az
új sportparkban.

Ahogy azt Illés Szabolcs pol-
gármestertől megtudtuk, egy
úgynevezett D típusú � vagy-
is a legnagyobb � sportparkra
nyújtott be a település pályáza-
tot, amelyet sikeresen elnyer-
tek. Annak idején, 2016-ban

négy kategóriára lehetett pá-
lyázni, a kategóriák közötti kü-
lönbség a terület nagyságában
� 40�150 négyzetméter � és az
azon elhelyezett gépek számá-
ban � 5�15 különböző eszköz
� volt. Ezen felül pluszban a
park köré futókör kialakítására
is lehetett pályázni. A tender
alapvető célja, hogy minél több
sportpark épüljön Magyaror-
szágon, ezzel is több mozgásra
buzdítva az embereket. BB

A játszó gyerekek mellett a sportoló felnőttek is örülnek az eszkö-
zöknek Fotó: Némedi István

A lakosságszám
növekedése új
lehetőségeket

teremtene


