
2013.05.30. Pedagógusok köszöntése
4 évvel ezelőtt kezdődött programhoz híven köszöntötte Csákvár Nagy-
község Önkormányzatának nevében Katonáné dr. Venguszt Beatrix pol-
gármester a település  aktív és nyugdíjas pedagógusait, óvodapedagógu-
sait, hitoktatóit és a művészetoktatásban tevékenykedőket. Óvodások, 
iskolások és középiskolások rövid műsorukkal örvendeztették meg az ün-
nepelteket. A megemlékezés után vidám beszélgetés folyt a jelenlegi és az 
egykori kollégákkal.

2013.05.25. Duna vetélkedő
„A víz nem ismer határokat” címmel hirdetett a Tarsoly Ifjúságért Egyesület 
vetélkedőt márciusban, amelyre egy háromfős csákvári csapat is jelent-
kezett. Szakál Borostyán, Kutrik Bianka és Némedi Rita két internetes for-
duló után első helyen kerültek a döntőbe. A vetélkedő témája a Duna-men-
ti országokat összekapcsoló Duna Stratégia volt. A döntő megmérettetésen 
a második helyet vívták ki. Jutalmuk egy Bécs-Pozsony kirándulás.

2013.06.01. Megemlékezés a Vaskapunál
A Vaskapu Hagyományőrző Egyesület az idei évben is megemlékezést 
szervezett a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára. Ünnepi 
beszédet mondott vitéz Molnár-Gazsó János, a Vitézi Rend Főkapitánya, 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Katonáné dr. Venguszt Beat-
rix, Csákvár polgármestere, valamint Farkas Zsolt nagyváradi reformá-
tus lelkész. Az emlékműnél díszsorfalat állt, valamint a koszorúzásnál 
közreműködött a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző 
Egyesület. Az ünnepségen a Vitézi Rend Főkapitánya elismerést adomá-
nyozott az egyesület elnökének, Pintér Andrásnak a korábbi években vég-
zett áldozatos munkájáért. 

2013.06.02. Csalikancsó a főtéren
Volt egyszer egy fa… Így is kezdődhetne a csákvári Szabadság téren álló 
csalikancsó története. A csákvári nagy parkban korábban elszáradt tölgy-
fák egy része Csákberénybe került. Váli János vállalkozó, valamint dr. Vé-
csey László, Csákberény polgármestere felajánlotta a csákvári polgármester 
számára, hogy egy rönköt visszaadnak olyan formában, ahogyan a telepü-
lés kéri. Minta gyanánt érkezett is egy csákvári csalikancsó a polgármesteri 
hivatalból, és egy héten belül kész lett a gyönyörű faragvány. 
A csalikancsó szobor ünnepélyes átadásán rövid műsort adott a Harang-
virág Dalkör, a szobrot Csillag Tibor, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
leplezte le. 
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2013.05.18. nyelvÉSZ
Szegeden rendezték meg a nyelvÉSZ verseny országos döntőjét. Ezen a 
versenyen anyanyelvüket szerető magyarországi és határon túli általá-
nos iskolások vesznek részt. A három fordulós verseny döntőjében min-
den megyét évfolyamonként csak egy – egy tanuló képviselhet. Iskolánk 
büszke arra, hogy 3 tanulónk: Izmindi Izsák (4.a), Czinkóczki Ágnes (6.b), 
Galamb Emese (8.a) is eljutott Szegedre. Tanulóink ügyesen szerepeltek. 
Izmindi Izsák - mindössze két pontot vesztve - évfolyamában országos 5. 
helyezést ért el.
2013.05.25. 55 éve ballagtak
55 éves osztálytalálkozóra gyűltek össze az általános iskolából 1958-ban 
elballagott lány és fiú osztály tagjai. Ötévente közösen tartják az osztály-
találkozókat. Bár nem jelentek meg teljes létszámban,  nagy örömmel 
üdvözölték egymást, hiszen nem kis dolog, hogy ennyi idő után együtt 
emlékezhetnek a diákévekre.

2013.05.12. Csákvári tanuló az élen
Budapesten rendezték meg a Kálti Márk Törté-
nelemverseny országos döntőjét. A 7. évfolyamon 
holtversenyben 1. helyezést ért el Fülöp Zsombor 
a csákvári Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 
tanulója. A háromfordulós egyéni tesztverseny 
döntőjébe évfolyamonként a legjobb 100-120 főt 
hívják be. Közülük Zsombor 93%-os eredmény-
nyel lett a legjobbak egyike. A történelem iránti 
érdeklődése párosul kitartó szorgalommal, amely 
ehhez a szép eredményhez vezetett.

A csákvári iskola 6. osztályos tanulója, Illés Sebestyén 6. helyezést ért 
el. A tudás azonban nem mindig elegendő, ő sajnos az elhibázott kódlap 
kitöltése miatt csúszott le a dobogós helyezésről.

2013.06.02. Csákvár, és a csákvári fazekasság története...

...címmel hirdetett vetélkedőt Csákvár Nagyközség Önkormányzata idén 
februárban. Célja, hogy mind szélesebb körben megismertesse Csákvár 
és a csákvári fazekasság történetét a környék településeinek lakosságával. 
A jelentkező csapatoknak előzetesen egy internetes fordulót kellett telje-
síteni. A döntőben 11 csapat mérte össze tudását három kategóriában. 
Az Etyekről, Bicskéről, Székesfehérvárról, Zámolyról, Tatabányáról és 
Csákvárról érkezett gyerekeket és felnőtteket a versengés szünetében fi-
nom ebéd, majd pusztabuszozás várta. Sokan odaültek a korongok mellé, 
hogy megismerkedjenek a fazekasmesterség szépségeivel is. A dobogó-
sok csákvári fazekas dísztárgyakkal és élményekkel gazdagodva térhettek 
haza.
2013.06.08. Gyermeknap Csákváron

Az általános iskola és az óvoda szülői munkaközös-
sége és a Rendészeti Kerekasztal rendészeti nappal 
egybekötött gyermeknapot szervezett, az önkor-
mányzat és vállalkozók anyagi támogatásával. Az 
aprónép lelkesen vette birtokba a légvárakat és 
trambuliniokat, sokan kézműveskedtek, kipróbál-
hatták a pónilovaglást vagy az arcfestést. A színpa-
don kempo harcművészeti bemutató, családi aero-
bic, az általános iskolások által előadott Kőleves 
c. mesejáték, és énekes-zenés színpadi produkció 
volt látható. A rendészeti programokon tűzoltó és 
rendőrautó bemutató szórakoztatta a látogatókat, 
a vállalkozó kedvűek rendészeti kérdőívet kitölthettek ki, és ügyesked-
hettek az akadálypályán is.
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Hősök napja
Pedagógusnap
Tanár-diák hangverseny (ism.)

Hősök napja - Pedagógusnap (ism.)
20 éves a nyugdíjasklub (ism.)

Kiállítások a Vértes Múzeumban
(Molnár Zsuzsa - Babavarró - Nagymama konyhája)

Ballagás, iskolai és református évzáró
Ballagás, iskolai és ref. évzáró (ism.)
Kiállítások a Vértes Múzeumban (ism.)
Csákvári Híradó
Csákvári Híradó (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Eseménynaptár 2013.07.01. – 07.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
JÚLIUS
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
Június 14-én a csákvári Református Egyház adott otthont az évi 
rendes egyházmegyei közgyűlésnek, melyen közel 40 lelkész és 30 
gondnok vett részt. Az ünnepi alkalmon jelen volt Ft. dr. Szabó István, 
a dunamelléki egyházkerület püspöke. A tanácskozást Nt. Agyagási 
István esperes úr vezette, a közgyűlés résztvevői számára a helyi lel-
kipásztor hirdette Isten Igéjét. 

Nt. Nagy Lenke vezetésével, a gyülekezet szervezésében vajdasági 
(Szerbia) kiránduláson vettek részt az érdeklődők Bácskossuthfalván.
Június 18-án és 19-én meglátogatta a gyülekezetet a Los Angeles 
– San Fernando-völgyi ny. református főgondnok és családja. Isten 
áldását kívánták a gyülekezet szolgálatára.

Július 8-14-ig Balatonfűzfőre várjuk a jelentkezőket, ahol a részvételi 
díj, kedvezmény nélkül: 14.000,- Ft/fő.

Július 18-21-ig a gyülekezet ad otthon a Nyugat Európai magyar 
református Lelkigondozói Szolgálat konferenciájának, melyen neves 
és ismert egyházi vezetők vesznek részt.

A Lelkészi Hivatal elérhetősége: 06-20-931-8075.

JÚLIUS
06.                   Gubányi Imréné emlékkiállítás ● Vértes Múzeum
13.                   Tűzoltó Nap ● Pihenőpark
27.                   Mikonya Mónika kiállítása ● Vértes Múzeum

2013.06.14. Ballagás

A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola két nyolcadik osztályának 54 
tanulója búcsúzott el ezen a napon iskolánktól. Igazgató nénitől négy 
tanuló: Galamb Emese, Izmindi Iringó, Mohl Kamilla és Tamás Anna 
vette át bizonyítványát, megtiszteltetésként, hiszen nyolc éven át végig 
kitűnően tanultak. Rajtuk kívül Németh Orsolya és Trimmel Kíra kap-
tak nevelőtestületi dicséretet közösségi munkájukért, szorgalmukért, 
versenyeken elért sikereikért. Mindannyian kívánjuk az elballagott ta-
nulóinknak, hogy a választott iskoláikban képességeiknek megfelelően 
tanuljanak és állják meg a helyüket.

2013.06.08. Nagymama konyhája

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület június 8-án délután megnyi-
totta a Nagymama konyhája kiállítást. Az ötlet Tóth Árpádné, Bodrogai 
Gyuláné és Hermánné Bakonyi Ilona elképzeléséből adódott, az anyagot 
Csákvárról gyűjtötték. 
A kiállított tárgyak polcvédők, házi áldások, falvédők, stelázsi terítők, 
melyek a békebeli konyhák hangulatát idézik. A kiállítást Zsohár Melinda 
nyitotta meg, méltatva a régi idők dolgos háziasszonyait.

2013.06.10. Csákvári segítség Koroncón

Csákvár Nagyközség Önkormányzata szervezésében 32 önkéntes indult 
útnak az árvízi védekezés elleni segítségnyújtás érdekében. A koroncói 
patak nem tűnhet veszélyesnek rendes körülmények között, hiszen kb. 
1 méter széles, és fél méter mély. A Duna azonban annyira visszaduz-
zasztotta, hogy a kis patak a két gát közötti árterületet teljesen kitöltötte, 
mintegy 20 méter szélességben és 5 méter mélységben. A csákváriak 
segítségnyújtását a SOSO Földszer Kft. 12 fős létszámmal a gáton segítette 
az ügyvezető, Solymosi Zoltán vezetésével. A gáton kívül a homokzsákok 
töltése és teherautóra rakodása folyt. Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
polgármester a csapat másik felével itt dolgozott kora délutánig, amíg 
mindenkit át nem vezényeltek a gátra.  A csákvári önkéntesek számára 
csákvári vállalkozók ingyenes szállítást. illetve napi ellátást biztosítottak. 
Csákvár Önkormányzata hálás mindazoknak, akik a hívó szóra jelentkezve 
segítettek az árvízi védekezésben, illetve felajánlásukkal támogatták az 
önkéntes akciót.

GYÉMáNt KEREStEtIK 
A csákvári Gyémánt Gospel Kórus szeretettel várja csapatába az 
énekelni vágyó jelentkezőket. Szívesen várják a zenei képzettséggel 
vagy hangszeres tudással rendelkezőket, de nagyon örülnek a jó hal-
lással, és ritmusérzékkel rendelkező lelkes amatőröknek is.
Jelentkezni lehet a szanisziszi@citromil.hu email címen vagy 
Palkóné Hufnágel Éva kórusvezetőnél a 20/581 8767 telefonszá-
mon.
A próbák minden héten kedden és csütörtökön 18:00 és 20:00 óra 
között folynak a csákvári Gróf Esterházy Móric Általános Iskola ének-
termében.
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