
2013.09.21. Groupama Utánpótlás Torna Csákváron
Szombaton rendezték 
az 1. Groupama Után-
pótlástornát Csákváron. 
A 2004-es korosztály-
ból válogatott U-10-es 
korosztályt látta ven-
dégül a Tersztyánszky 
Ödön Sportközpont. 
A küzdelmek 4 pályán 
zajlottak, 12 csapat 
részvételével. A gyerek-
ek 50X30 m nagyságú 
pályákon játszottak. 
Sajnos a külföldi (szlovák, 
illetve erdélyi) csapatok 
betegségek miatt nem 
tudtak eljönni, de így is 
szép számú gyerek, il-
letve szülő vett részt az 

egész napos rendezvényen. 
A torna főszervezője, Dala Géza elmondta, hogy az idei, hagyományteremtő 
céllal megrendezett tornát a következő években is szeretnék megrendezni. 
Az első három helyen a Budapesti Honvéd, a Győri ETO FC és az MTK 
Mészöly Focisuli utánpótlás csapata végzett.

2013.09.21. Autómentes nap Csákváron
Az Európai Mobilitási Hét 
rendezvénysorozatához 
csatlakozva Csákváron 
is megszervezték az 
autómentes napot. 
Csákvár Város Önkor-
mányzatának az Ester-
házy Iskola igazgatónője, 
Veszelovszky Lászlóné, 
és Rabi István vezetésév-
el a Csákvári Polgárőrség 
tagjai nyújtottak segítsé-
get. 
A környezetvédelmi 
akció részeként a 
gyerekek kérdőívet 
töltöttek ki, aszfaltraj-
zokat készítettek, és 

közreműködésükért a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ingyenesen 
biztosított ajándékokat kaptak.

2013.08.26-28. Boglártanya
Egész éves munkájuk jutalmaként az Esterházy iskola 24 tanulója táboro-
zott három napig Boglártanyán. Sok élményben volt részük a kiránduláso-
kon, éjszakai- és csillagtúrákon, vetélkedőkön, a számháborúk és a közös 
játékok során. A legemlékezetesebb program egy parlagi sas pár megfigye-
lése volt.

2013.09.07. Megnyílt a Szekeres-házaspár legújabb tárlata
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület szervezésében a múzeum időszaki 
kiállítása keretében új festményekkel mutatkozott be Csákvár egyik rend-
szeres festménykiállító házaspárja, Szekeres Károly és Szekeresné Horváth 
Zsuzsanna. 
A kiállított alkotások egy éven belül készültek. A 42 festmény legtöbbje 
akril, csak néhány készült olajjal, mind realista ábrázolások, élénk színha-
tásokkal. Témáját tekintve döntő többsége tájkép, de vannak csendéletek, 
régi műemlék épületek, és lovakról készült művek is. 
- Soha nem dolgozom természetes környezetben - nyilatkozta Szekeres 
Károly. - A témahelyszíneken fényképeket, vagy akár konkrét vázlatot 
készítek, de a műteremben festem meg a képeket, nyugodt körülmények 
között. 
A kiállítást Szakál Antal művésztanár nyitotta meg, aki a 90-es évek ele-
jén két évig tanította a csákvári műkedvelő festőket, és vezette rendszere-
sen az alkotótáborokat. A megnyitón a csákvári Összhang Kamarakórus 
kórusművek előadásával közreműködött.

2013.09.18. Bronzérmes lett a csákvári gidrán mén
A 76. OMÉK kiállításon díjat                    
nyert a csákvári gidrán ménes 9 éves 
fedezőménje, 5049 Gidrán XXIV-79. 
Marci. 
Tenyészállatok közül összesen 48 
került kiállításra előválogatás után, 
ebből 5 gidrán ló volt. Horváth József-
né, a csákvári gidrán tulajdonosa na-
gyon örült az elismerésnek, amely a 
ménes eddig elért eredményeit gaz-
dagítja.
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2013.09.15-19. Kászoni üdvözlet
Az erdélyi Csíki-medencébe látogatott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési 
Közösség elnöksége, és velük együtt két csákvári képviselő-testületi tag: 
Mészáros Tamás és Setét Vilmos is. A tanulmányút célja határon túli lea-
der közösségek közötti együttműködés volt. 
A résztvevőket András Zoltán, Kászon polgármestere is fogadta, aki test-
vérvárosi üdvözletét küldi Csákvár minden lakójának.
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2013.09.27. Szépkorú köszöntés
2013.szeptember 27-én töltötte be az önkormányzati Gondozási Köz-
pont és Idősek Otthonában lakó Ujvári Károlyné a 90.életévét. Az idős 
hölgyet Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester és Knausz Imre 
intézményvezető, valamint az otthon munkatársai és lakói együtt 
köszöntötték a jeles ünnepen. 
Ujvári Károlynénak minden jót kívánunk születésnapja alkalmából. Isten 
éltesse sokáig!

2013.09.28. Itthon vagy! - Magyarország, szeretlek! csákvári 
rendezvénye - Mihány-napi Lovas- és Pásztortalálkozó
Csákvár is csatlakozott az idén országosan meghirdetett, Itthon vagy! 
Magyarország, szeretlek! c. Szent Mihály-napi rendezvénysorozathoz, 
melyre pályázaton 400.000 Ft támogatást nyert. 
A Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozó keretében szinte egész nap fo-
gathajtó verseny zajlott pónifogat, népifogat, kettes fogat és vadászhajtás 
kategóriákban, Bánki Lóránt szakkomentátor közreműködésével. Körünk-
ben köszönthettük Lelkes Istvánt is, aki kommentárjaival nemcsak a prog-
ramot színesítette, hanem komoly ismeretterjesztő munkát is végzett. 
A fogathatjó számok közötti szünetben csikós bemutatót tartottak a csák-
berényi csikósok délelőtt és délután is. 
A színpadon is zajlottak a programok. Önkormányzatunk meghívására a 
Bakator zenekar húzta a talpalávalót, a délutáni és esti órákban többször 
felléptek. Este megérkeztek a Langaléta Garabonciások, akik kicsiket és 
nagyokat egyaránt szórakoztattak műsorukkal. 
A várossá nyilvánítási ünnepségen is bemutatott, a Pro Vértes Közalapít-
vány által településünkről készíttetett film levetítését követően meggyúlt 
a szombat esti pásztortűz, majd következett a jó hangulatú gulyásbál. 

2013.09.29. Szent Mihály-napi pásztortűz
Vasárnap este 21:30-kor a Szabadság téri Bagó-ház udvarán a pol-
gármester gyújtotta meg a Szent Mihály-napi pásztortüzet. Vendégeink a 
hideg és esős idő ellenére is szép számmal érkeztek a programra. 
Csákvár Város Önkormányzata mellett a Csákvári Lovasbarátok Köre, 
elsősorban Bakonyi János és Magosi István segített a szervező és lebo-
nyolító munkában, a Pro Vértes Nonprofit Zrt. a helyszínt biztosította, és 
a rendezési munkákban nyújtott segítséget.

2013.09.20. Hanshi Steve Arneil látogatása Csákváron
Hanshi Steve Arneil, a kyokushinkai karate irányzat nagymestere és legfőbb 
képviselője, a hozzá kapcsolódó nemzetközi szervezet (IFK) elnöke a Vér-
tesi Tömegsport Egyesület képviselőivel, sensei Bőke Bélával és sensei 
Mátó Katalinnal Csákvárra látogatott. A polgármester asszony fogadta a 
magas rangú vendéget, aki 79 éves kora ellenére napi 3-4 edzést tart tanít-
ványainak, és kitűnő formában van. 
A hanshi csákvári programja egy hintóút volt, amelyen kísérőivel az Ester-
házy kastélytól a lőportoronyig, a tűzoltó toronytól a szürkemarha gulyáig 
megtekinthette településünk nevezetességeit.


