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2012.06.02. Trianoni Megemlékezés és Családi nap

A Csákvári Vaskapu völgyben a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület im-
már harmadik éve rendezi meg a 2009-ben felállított Trianon emlékhely-
nél a Trianoni Megemlékezés és Családi napot. Pintér András tájékoz-
tatója szerint a látogatóknak lehetett pusztabusszal kirándulni a vértesi 
tájvédelmi körzetben, célba lőni hagyományos reflex íjakkal, kézműves 
foglalkozásokon, szervezett motorozásban, tereplovaglásban részt venni, 
a nagy számú kézművesek termékeit megcsodálni, megvásárolni. Az Ár-
pád népe Hagyományőrző Egyesület jurtát állított fel és repülőgép mo-
delleket mutatott be.
A vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület 
tagjai korhű egyenruháikkal díszőrséget adtak, ezzel növelve a megem-
lékezés méltóságát.
A színpadon egész délután előadások szórakoztatták a közönséget.
A trianoni megemlékezés 16:30-kor kezdődött vitéz Vesztergám Miklós 
tárogató játékával. A Himnusz éneklése után vitéz Pintér András a Vas-
kapu Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd 
Wittner Mária országgyűlési képviselő asszony, Törő Gábor országgyűlési 
képviselő, és Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester asszony 
köszöntője következett. A megemlékező beszédet vitéz Varga László 
főszéktartó úr a vitézi rend küldötte mondta el. Vesztergám Miklós táro-
gató játéka alatt a Mikecz huszárok közreműködésével került sor a tri-
anoni emlékhely megkoszorúzására. 

2012.06.23. A Gyémánt Gospel Kórus a Zámolyi Juniális 
főzőversenyén 

Palkóné Hufnágel Éva tájékoztatta a Hírmondót, hogy a Gyémánt Gospel 
Kórus első alkalommal vett részt ezen a versenyen, nem kis izgalommal. 
Az, hogy minden feltételnek megfeleljenek, nem kis erőfeszítést vett igé-
nybe, hisz a völgyben nem lehetett szabad tűznél főzni, hanem gázégőt 
lehetett csak használni. Szerencsére minden a rendelkezésükre állt ah-
hoz, hogy a szabályokat betartva elkezdődjön a verseny. Szerettek volna 
valami egyedi étellel készülni, ami nem a megszokott, mint a leg-több es-
etben, így a választásuk a zöldborsós tokányra esett. 11 óra körül fogtak 
bele a főzésbe,  már réges - régen eltérve az eredeti recepttől, hisz min-
denki saját ízvilága szerint tett fűszert az ételbe, ami a végére a szakmai 
zsűri szerint az egyik legfinomabb és legháziasabb ízesítésűre sikeredett, 
így első helyezésükkel elnyerték a vándorkupát, amit egy évig birtokolhat-
nak.  Emellett még a színpadon is   egy fergeteges műsorral színesítették 
a rendezvényt.
Szeretnének jövőre is benevezni a versenyre és megvédeni a címet.

2012.06.24-30. Környebánya-alkotótábor

A három táborvezető tanárnő (Erzsi néni, Betti néni és Ibolya néni) öröm-
mel számolt be lapunknak, hogy az idén is megrendezték a hagyományos 
alkotótáborukat 30 tanuló részvételével Környebányán. Végre az időjárási 
is kedvezett nekik, így a szép nagy udvart és a focipályát is kihasználhat-
ták. Szokásos módon sokféle kézműves tevékenységből válogathat-
tak a gyerekek kedvük szerint: rajzolás, festés, agyagozás, gyöngyfűzés, 
csomózás, karkötő-, asztaldísz-, rongybaba-, pompom készítése… A 
kézműves tevékenységek mellett mindannyian műsorral is készültek a 
táborzáróra, részben tanári irányítással, részben egyénileg. Egy kellemes 
este után fájó szívvel búcsúztak egymástól, abban a reményben, hogy 
jövőre is újra együtt lehetnek: 

2012.07.07-08, 14. Csákvári tájfutó sikerei

A csákvári Molnár Zoltán a július 7-én rendezett Tájfutó Országos Közép-
távú Bajnokságon F35 kategóriában a bajnoki döntőben 2. helyen végzett 
és ezüstérmet szerzett.
A július 8-i Váltó Országos bajnokságon a Tapolcai HSE versenyzőjeként 
az F105-ös kategóriában tagja volt a bronzérmes váltónak. Így két tájfutó 
országos bajnoki érem is került Csákvárra.
Mindkét versenyt a Bükk-fennsíkon Olasz-kapu térségében, víznyelőktől 
szabdalt, fizikailag és technikailag igen nehéz, sziklás terepen rendezték 
meg.
Zoltán július 14-én a Komárom - Koppánymonostoron rendezett nyílt 
MH országos tájfutó bajnokságon mind csapatával (Tapolcai Honvéd) 
mind pedig egyéniben aranyérmet szerzett. Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez.

2012.07.14. Veterán autók és motorok

Különleges esemény helyszíne volt néhány óra időtartamra a Rákóczi 
utca, amikor is a Pázmándi Nosztalgiajármű Egyesület Vértesi túrájának 
állomása volt Csákvár. A fent említett nap délelőttjén több tucat veterán 
autó és motor parkolt le a Rákóczi utcában a csákvári érdeklődők nagy 
örömére. Míg a túra résztvevői a helyi programon (Vértes Múzeum láto-
gatása, fazekas bemutató és fagyizás) vettek részt az érdeklődő felnőttek 
és gyerekek megtekintették és fényképezték a járműmatuzsálemeket. 
A látogatás rövid ideje felpezsdítette és színesebbé tette ezt a szombat 
délelőttöt.
Reményeink és terveink szerint jövőre ismét vendégül láthatjuk az 
egyesület túrájának résztvevőit a nagyközönség örömére.
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2012.07.09-13. Úszótábor

Már 18 éve Csernay Éva néni szervezésében minden nyáron egy hetet 
strandolással, úszással tölthetnek a csákvári gyerekek. Az úszótábor pro-
gramja azóta is állandó. Idén is külön busszal utaztak be Székesfehérvárra 
strandolni. A közös ebédet követően az uszodában szintfelmérés után 
három edző csoportokban oktatta a gyerekeket. Délután ismét strandolás 
következett. A heti programban egy nap balatoni fürdés és egy mozizás 
szerepelt. A szeszélyes időjárás semennyit sem rontott a 42 gyerek tartal-
mas programján és hangulatán. Jövőre is várnak benneteket: Éva néni, 
Betti néni, Ibolya néni, Ildikó néni és Kinga néni.

2012.07.15. Az Első magyar Óceánrepülés 81. évfordulója

A vasárnap 18 órakor kezdődő ünnepségen Hende Csaba honvédelmi 
miniszter mondott ünnepi beszédet Bodmér határában azon a helyen, 
ahol 81 évvel ezelőtt 1931 júliusában földet ért a Justice for Hungary, 
vagyis Igazságot Magyarországnak elnevezésű repülőgép. A gép 1931. 
július 15.-én startolt az Új-foundlandi Harbour Grace repülőtérről, fedél-
zetén Endresz György pilótával és Magyar Sándor navigátorral. Rekordidő 
alatt repülték át az Atlanti-óceánt. Az 5770 km-es utat 25 óra 20 perc 
alatt teljesítették, gyorsabban, mint addig bárki. Az ünnepséget kis műsor 
színesítette és többek között koszorút helyezett el Bodmér Község Önkor-
mányzata nevében Balogh István László polgármester és Keresztes Krisz-
tián képviselő, Csákvár Nagyközség Önkormányzata nevében Katonáné 
dr. Venguszt Beatrix polgármester és Tóth Jánosné jegyző. 

2012.07.15. Zengő táborok

Szebik Ildikó nyilatkozota alapján tudatjuk: az Evangélikus Templom mel-
letti táborhelyen a Zengő Táborok lakóival két héten át „kincseket ke-
restek”- és találtak. Az imagyöngysor egyes gyöngyeinek jelentésével 
foglalkozva átélhették, hogy mindannyian értékes kincs, igazgyöngy va-
gyunk Isten kezében. Megtanulhatták, hogy nem mind arany, ami fénylik, 
és az igazi értéket mélyebbre ásva lelhetik meg.
A zenei táborokban összesen 55 gyermek részesülhetett abban a 
csodában, hogy a hangszereiken - kemény munkával, sok gyakorlással- 
megszólaló hangok a társaikkal való közös zenélésben nyernek értel-
met. Ildikó hiszi, hogy a kamarazenéléssel az együttlélegzést, egyszerre 
mozdulást gyakorolva, az életben is kialakulnak ezek a jó tulajdonságok, 
fejlődik az egymásra figyelés képessége.
A táborban segítségére volt Barasevichné Németh Kocsis Márta tanárnő, 
aki mindkét héten fejlesztette a gyerekeket a látványos és hasznos zenei 
tornával, valamint tanította a zongoristákat. A többi művésztanár: Sza-
kály Szilvia és Bódi Árpád, Milán Zoltánné (Gizus néni) és Kapi Zoltán-
né (Marika néni) foglalkoztak a vonósokkal, Sziklai Ágnes a fúvósokkal, 
Fekete Andrea az énekesekkel. Szebik Károly és Kadlecsik Zoltán lelkész 
urak,  hozzásegítették a táborozókat a valódi kincsek felismeréséhez, Sza-
bó Zoltánné Márti és Mészáros Tamás felügyelő úr egész idő alatt fára-
doztak a gyerekek testi-lelki jólétéért. Külön öröm volt, hogy a hajdani 
Zengős táborozókból vezetővé vált fiatalokra, mindig lehetett számítani 
- jó látni bennük a jövőt!
Zengősök! Jövőre Veletek ugyanitt!
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Lórántffy Református Óvoda
ballagása
Református 8-ikosok templomi 
ballagása
Floriana napok aug. 19-i műsora
(községi ünnepség, mesejáték)
Floriana napok aug. 19-i műsora
(községi ünnepség, mesejáték) (ism.)
Szociális nap a Tersztyánszky Ödön
Sportközpontban július 6-án

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2012.07.09. Ukrajnában jártunk
Márciusban három 
csákvári fiatal: Szakál 
Borostyán, Horváth 
Krisztián és Hegedűs 
Péter a Tarsoly If-
júságért Egyesület 
által szervezett Mi 
Európánk vetélkedőn 
j u t a l o m u t a z á s t           
nyert Kárpátaljára.

       Szmolkáné Bene 
Ibolya mint men-
tor tartott velük, ő 
számolt be az útról: 
Július 9-én indultak 

Nagyberegre, a Mikes Kelemen Hagyományőrző Táborba. A vetélkedőn 
részt vett és ugyancsak ezt a jutalomutazást nyert szentesi és orosházai 
csapatokkal Nyíregyházán találkoztak. A táborba érkezés után gyorsan 
kialakult a jó kapcsolat a magyarországi és a kárpátaljai gyerekek között. 
A kézműves táborban a következő tevékenységeket ismerték meg és 
próbálták ki: ötvösség, bőrművesség, gyöngyfűzés, íjászat, lovaglás, ne-
mezelés, és fazekasság. Vendéglátóink jóvoltából jártak Beregszászon, 
Munkácson, a Vereckei hágónál és a Szolyvai Emlékparkban. Hétvégén 
élményekkel telve vettek fájó búcsút vendéglátóiktól, akik a táborozás 
alatt mindent megtettek azért, hogy a nyertesek nagyon jól érezzék ma-
gukat.


