
2013.04.12. nyelvÉSZ
Az Esterházy Iskolában már évek óta meg-rendezik a nyelvÉSZ verseny 
első fordulóját. A kitöltött feladatlapokat Szegeden értékelik, s a legjob-
bakat hívják be a második fordulóra. 23 tanuló képviselhette Csákvárt 
Székesfehérváron. (Már ez is szép eredmény!) A díjkiosztón az öröm még 
tovább fokozódott. A meghívott tanulók közül korosztályonként nyolcat ér-
tékeltek. Már köztük lenni is rangot jelentett. Az Esterházy iskola tanulói 
vidéki iskolaként sosem látott sikert ért el: két nyolcadik, egy hatodik, egy 
ötödik, egy negyedik, két harmadik, egy második és három első helyezést 
szereztek az Esterházy Iskola tanulói. Fejér megyét a negyedik, a hatodik 
és a nyolcadik évfo-lyamon is csákvári gyermek képviselheti Szegeden az 
országos versenyen.

2013.04.13. Megszépülve kívül-belül
Harmadik alkalommal került sor az idei évben a községszépítési napra,   
amelyen a képviselő-testület tagjai az önkénteseket várták a falu egyes 
részeinek megszépítésére. Az idei évben négy kiemelt célterülete volt a 
szépítésnek. A Vajda János és Petőfi utca kereszteződésében teljes parko-
sítással, virágültetéssel és sóderozással teljesen új arculatot kapott a tér. 
Az egykori elhanyagolt terület rendbetételéhez a környékbeliek munkájuk-
kal járultak hozzá. A Széchenyi utcában a Vízmű körül is sóderozással és  
a növényzet ritkításával alakították szebbé a területet. A Szabadság téri 
Óvoda, valamint a Floriana Könyvtár előtt takarítással és virágültetéssel 
szépítettek, a Berényi úti ABC körül pedig lakossági javaslatra fákat ültettek, 
de természetesen a terület takarítása sem maradt el. Ugyanezen a napon a 
Pro Vértes Közalapítvány szokásos évi szemétszedési akciói is zajlott Csákvár 
külterületein. A munka végeztével mindkét akcióban résztvevő önkénte-
seket az alapítvány egy finom ebéddel látott vendégül a Gessner házban.
A kellemes tavaszias hétvégén Csákvár belterületei és külterületei is szeb-
bek, tisztábbak lettek.
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2013.04.04. Nyílt nap és tavaszváró kézműves foglalkozás
Nyílt napot tartott az 1.a és az 1.b osztály. A leendő első osztályosok és 
szüleik lehetőséget kaptak, hogy betekintsenek az iskolában folyó élet-
be. Ízelítőt kaptak abból, milyenek a tanórák, s milyen szabadidős tevé-       
kenységekre van lehetőségük gyerekeknek. A nyílt naphoz kapcsolódóan 
délután a napközi otthoni tanulócsoportok tavaszköszöntő kézműves 
foglalkozással várták az érdeklődő gyerekeket. Természetes és mester-
séges alapanyagok felhasználásával készültek a szép alkotások, melyek 
mindegyike valamilyen módon a tavaszhoz is kapcsolódott.  Nagy öröm-
mel vették, hogy sok nagycsoportos kisgyerek élt a felkínált lehetőséggel. 
A református óvodából a teljes csoport elfogadta meghívást. A délutá-
ni foglakozás sikeréhez a nyugdíjas Szabó Béláné Judit néni is nagyban 
hozzájárult.

2013.04.06. Újabb csákvári kempo sikerek egy országos baj-
nokságon
Pécsen az Országos Gyermekbajnokságon  a Csákvári Zen Bu Kan Kempo 
Harcművészeti Sportegyesület versenyzői ismét szép eredményt értek el.  
A megmérettetésen 9 aranyérmet, 6 ezüstérmet és 8 bronzérmet sze-
reztek a csákváriak.  A versenyen résztvevő csapat tagjai: Sándor Stella, 
Sándor Erik, Kovács Kitti, László Tamás, Titli Patrik, Varga Márk, 
Brandl Lilla, Bodrogai László, Lojek József és Bilkó András.
Gratulálunk a csapat tagjainak a szép eredményhez és további sikeres 
versenyzést kívánunk.

2013.03.17. Egyházmegyei Családi Találkozó Csákváron
Regionális családi ta-
lálkozókat (CSaTak) 
szervezett a Római Katoli-
kus Egyház Székesfehérvári 
Egyházmegyéje. Csákváron 
megtartott találkozón 
mintegy 130 fő vett részt. 
Az eseményt a Mórocz 
Tamás bodajki plébános 
által bemutatott szentmise 
nyitotta. A közös ebéd után 

kezdődött a TV2 műsorából már jól ismert Nagy Vagy! játék Kókai Dávid 
játékmester vezetésével. Az iroda két csákvári munkatársa, Tamás Péter 
és felesége, Tamásné Sziládi Ildikó elmondták: a CSaTak célja egymással 
megismertetni, egymáshoz közelebb hozni az embereket, a családokat. 

2013.04.17. Tavaszi koncert 

Nagy sikerrel, Tavaszi koncert címmel rendezték meg hagyományos hang-
versenyüket a Dallam AMI pedagógusai és növendékei. A szülők és a hall-
gatóság a tanév végéig még egy alkalommal láthatja az ifjú művészeket, 
hiszen május 12-én 15 órakor tanár-diák koncertet tartanak, ahol a 
szólózenészek mellett kamarazenekar, fúvószenekar, mini szimfonikus ze-
nekar és kórus is fellép majd.

2013.04.20. Fuss, hogy léphessen!

Kitűnő időjárási viszonyok között zajlott április 20-án településünkön a 
Fuss, hogy léphessen elnevezésű jótékonysági futóverseny. A rendezvény 
célja a fogyatékkal élő emberek mindennapjaira, gondjaira való figyelem-
felhívás, valamint sérült gyermeket nevelő csákvári családok támogatása 
volt. Az esemény fővédnöke Miklósa Erika, háziasszonya pedig Barabás 
Éva volt. A futók bemelegítését a többszörös fitnes-bajnok Szentgyörgyi 
Rómeó vezényelte, a programot megtisztelte látogatásával Monspart 
Sarolta tájfutó bajnok is. A 165 induló versenyző egyéniben, vagy két-, 
illetve ötfős váltóban, három kategóriában állhatott rajthoz. Váltóban 
az egyik helyi vendéglátó egység két csapatot is indított, de futottak a 
csákvári Esterházy Iskola tanárai is, valamint evangélikus és római katoli-
kus váltó is nevezett az eseményre. A legfiatalabb mini-maraton távfutó 
a 9 éves Bokor Ábel volt. 
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Eseménynaptár 2013.05.01. – 05.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
MÁJUS
Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:
 Hétfő   15.00 – 17.00
 Kedd Szerda Péntek  9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369
A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.00-18.30 karitászos ruha-
osztás van. Ebben az időpontban adományokat is szeretettel elfogadnak. 

Református  Egyház
Várjuk a konfirmandus korú gyermekeket a vasárnap de. 10 órakor 
kezdődő felkészítő istentiszteletre. Kérjük a szülőket és hozzátar-
tozókat, kísérjék figyelemmel a gyermekek felkészülését.

Április 18-19-20-án magyarságmentő túrára vittük a hittanosokat 
Várgesztesre, a nemzetet megtartó és megmentő keresztyén ér-
tékeket gyakorlati példákkal is megvilágítottuk fiataljaink előtt.

Június 21-22-23-án gyülekezeti kirándulást szervezünk Délvidékre  - 
Szabadka, Zenta, Zombor, Bajmok helységekbe. Jelentkezni lehet a 
Lelkészi Hivatalban, vagy az alábbi telefonszámon: 06-20-9964-088.

Április 27-én, szombaton du. 2 órakor tartottuk templomunkban a 
Cantata Floriana Kórustalálkozót, amelyen idén új kórusként vett 
részt a Budapest-Kálvin téri, az alsónémedi, a kamocsai és a nagy- 
váradi gyülekezeti énekkar.

Elérhetőségünk: dr. Kis Boáz ref. lelkész,
                                  8083 Csákvár, Kálvin u. 9. Tel.: 06-22-354-071.

Evangélikus Egyház
4.                Nagy ifi (szombat)
5. 11:00    Úrvacsorai istentisztelet - anyák napi köszöntés (vas.)
5. 18:00    Zenés Áhítat – Harmonia Floriana Kórus (vasárnap)

MÁJUS
01.  17:30     Aqvitál-Publo Csákvár- BKV ELŐRE SC ● Tersztyánszky Skp.
04.                   Molnár Zsuzsanna festményei ● Vértes Múzeum
05.  17:00     Csákvár II - Fehérvárcsurgó ● Tersztyánszky Sportközpont
10.  15:00     Aqvitál-Publo Csákvár - Szigetszentmiklós ● Sportközpont
10-11.           Madarak és Fák Napja Országos Verseny
                        ● Boglártanya Erdei Iskola, Vértesboglár
11.                   Európa Nap és Vértesi Sportnap

A főzőverseny kiírását megtalálhatják a csakvar.hu oldalon, 
plakátokon, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszol-
gálatán.

12.  15:00    Tanár-diák koncert
18.                  Fazekas-napi vetélkedő
19.  17:00     Csákvár II - Sárkeresztes ● Tersztyánszky Sportközpont
24.                   Orbán napi borverseny 
25.                   Kisbéri és Gidrán Regionális Tenyész-szemle
                        és Gidrán Tenyésztői Nap
25.                   Babavarró szakkör kiállítása ● Vértes Múzeum
25.  18:00     Csákvár II - Sárkeresztes ● Tersztyánszky Sportközpont
26.                   Hősök Napja ● Huszár Emlékmű

2013.04.24. Szent György napi gulyakihajtás

A Szent György napi gulyakihajtás a pásztorélet nevezetes eseménye 
országszerte. Ezt a hagyományt őrzi a Pro Vértes Természetvédelmi Köza-
lapítvány, amely a Vértesi Natúrparkban többek között - hagyományos 
magyar állatok tartásával foglalkozik. 
Viszló Levente, a közalapítvány kuratóriumának elnöke által meghívott 
környékbeli települések polgármesterei mellett szépszámú érdeklődő 
gyűlt össze a karámnyitásra. A hiedelem szerint a kihajtás során a karám-
ból kirohanó állatok hátát zöld ágakkal kell csapkodni, hogy a rontást 
elkerüljék. A terelés végeztével a résztevők a Vértesi Natúrpark Ál-
latparkjának központjába, a Dohányos-házba, dunántúli rackapörkölt és 
Nagy István klarinétművész társaságában hagyományos pásztorzenés 
vacsoraesten vettek részt.

2013.04.21. Dr. Csányi László Kórustalálkozó Csákváron

Immár harmadik alkalommal szervezte meg az önkormányzat a Dr. Csányi 
László Kórustalálkozót, mellyel a település híres szülöttére és díszpol-
gárára, Dr. Csányi Lászlóra emlékeztek, aki a Magyar Rádió Gyermek-
kórusának megalapítója és karnagya volt. 
Az idei programban a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola gyermek-
kórusa, a Vértesboglári Általános Iskola gyermekkórusa, a felnőttekből 
álló Vértesboglári Kórus, valamint a csákvári Cimborák Férfikórus és a Vox 
Hungarica Női Kar lépett fel. A műsort immár hagyományos programként 
közös kórusmű előadása zárta. 
A találkozón ismét résztvettek a Dr. Csányi László Baráti Társaság tag-
jai, akik mindannyian korábbi gyermekkórus-tagok voltak, és szinte 
szüleikként tisztelték Dr. Csányi Lászlót és feleségét, Botka Valériát. Az 
önkormányzattal közösen megkoszorúzták a karnagy emléktábláját a 
szülőházánál és a Vértes Múzeumban, majd mindkét helyszínen újabb 
kórusművek hangzottak el a szeretett karvezető emléke előtt tisztelegve.


