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2013.10.05. Önkéntes munka a Szabadság téri óvodában
Az ALCOA Köfém ismét pályázatot hirdetett önkéntes munka keretében
történő óvodafelújításra, mely több ALCOA dolgozó, valamint óvónők és
szülők közreműködésével zajlott le. A szervező Hembach Szilvia volt, aki a
társaság dolgozója. Megújult a homokozó, a szülők átfestették a mérleghintákat, tujákat ültettek az első udvarba, a hátsó kertben pedig a lehullott
levelek összegyűjtésétől a kinyúló ágak eltávolításáig sok kertészeti munkát
is elvégeztek.
Az önkéntes munkával lehet pályázni az ALCOA pénzügyi támogatására,
melyet eddig több alkalommal is elnyert a Csákvári Mese-Vár Óvoda Szabadság téri tagóvodája. Reméljük, idén is sikerül!

2013.10.01. Test ébresztő
az Idősek Világnapján a Magyar Szabadidősport Szövetség sportnapot rendezett idősotthonokban élőknek. A Test Ébresztő program keretében két
fővárosi intézményben és három vidéki városban: Szegeden, Békéscsabán
és Csákváron sportoltak az idősek.
Csákváron az önkormányzati Gondozási Központ és Idősek Otthonában,
Knausz Imre intézményvezető és egy gyógytornász kollégája vezetésével,
közös tornával teljesítették a feladatot.
Schneider Béla , az MSZSZ elnökségi tagja, a csákvári sportintézmény korábbi vezetője is részt vett a csákvári rendezvényen. Köszöntőjében elmondta, hogy az ország első, időseknek szervezett sportnapja Csákváron
zajlott, valamint szintén településünkhöz köthető a “szépkorú” kifejezés
használata. A jó hangulatú sport feladatok után a szövetség ajándékokkal
kedveskedett a résztvevőknek, akik várják a program folytatását.

2013.10.07. Szépkorú köszöntése
Ismét szépkorút köszönthetett Csákvár Önkormányzata: október 7-én 90
éves lett Szoboszlai Ferencné. Az idős hölgyet gyermekei körében köszönthette a polgármester, átadva a miniszterelnök által aláírt emlék-lapot, és
egy csokor virágot.
Szoboszlai Ferencné öt gyermekéből három él, és nagy szeretettel
veszik körül édesanyjukat. Beosztják, ki megy el a postára, ki váltja ki a
gyógyszereket, illetve melyikük vásárol be a mamának, akit velük együtt
7 unoka és 10 dédunoka is ünnepel.
Az idős hölgy mellett még egy születésnapi üdvözlet is átadásra került,
hiszen lánya, Dezső Józsefné Szoboszlai Mária édesanyjánál egy nappal
később ünnepli születésnapját.
Szoboszlai Ferencnének és lányának is ezúton kívánunk minden jót, Isten
éltesse őket sokáig!

2013.10.02. Koncert az iskolában a Zene Világnapján
Nemcsak az Idősek Világnapja, hanem a Zene Világnapja is október első
napja. Ebből az alkalomból az Esterházy Iskola tornatermében az alsó tagozatosok, valamint néhány felső tagozatos osztály tanulói részére koncertet
és hangszerbemutatót tartott a Székesfehérvári Honvéd Zenekar.
Az interaktív bemutatón egy-egy gyermeknek alkalma nyílt megszólaltatni
a hangszereket, a karmester pedig mindegyiket bemutatta, néhánynál ismertetve kialakulása történetét is.
Jankyné Kővári Csilla igazgatónő és pedagógus kollégái hasznosnak és nagyon színvonalasnak tartották az előadást: “Úgy éreztük, hogy a teremben
egy pillanatra megállt az idő. Egész évre feltöltöttük a lelkünket a zenével.”
2013.10.03-07. Pyrbaumiak látogatása Csákváron
2013. október 3-7. között Vértesboglár és Csákvár vendége volt egy 35
fős pyrbaumi delegáció. Guido Belzl polgármester úr vezetésével és
Veszelovszky Lászlóné idegenvezetői közreműködésével több napos programot jártak végig, megismerve hazánk nevezetes helyeit. A vendégek
közül többen első ízben jártak Magyarországon, illetve településünkön, és
nagyra értékelték kulturális értékeink gazdagságát, valamint a híres magyar
vendégszeretetet.
Vasárnap este Mészáros Tamás alpolgármester saját kotló-hegyi
pincéjében látta vendégül a delegációt, majd a Dohányos-házban Viszló
Levente házigazdai közreműködésével a csákvári és pyrbaumi vendégek
megünnepelték Csákvár várossá nyilvánítását, mivel az augusztusi ünnepségre a polgármester úr és képviselőtársai nem tudtak eljönni. A delegáció
hétfőn utazott haza Németországba.

2013.10.10. Iskolai akadályverseny
Az Esterházy Iskola ismét megszervezte a Madarak és Fák Napja témakörében az akadályversenyt. A Madarak és Fák Napja tavaszi időpontjában
a verseny sok időt visz el, ezért idén az őszi hagyományos akadályversenyen az egyes állomásokon biológia tantárgyból készültek feladványok,
rejtvények, kirakójátékok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Az időjárás sajnos nem volt túl kedvező, ezért a Vadász-kápolnánál elmaradt a szokásos déli főzés, de az útvonal az eredeti terv szerinti külterületi
részeken haladt.
Csákvár Önkormányzata idén is képviseltette magát: a 3. állomásnál a
polgármester és a jegyző várta az osztályokat. A harkályok témakörébe
tartozó, az iskolai biológiatanárok által összeállított feladványok mellett
önkormányzati témájú kérdésekre is válaszolniuk kellett a gyerekeknek a
maximális pontszám eléréséhez.
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2013.10.11. Csákváron járt Bjelovár küldöttsége
Horváth Józsefné meghívására Csákvárra látogatott a horvátországi Bjelovár
város küldöttsége 17 fővel, hogy megtekintse a csákvári Gidrán ménes tenyészállományát, és tárgyalásokat folytasson tényállatok megvásárlásáról.
A delegáció tagja volt Josip Trogrlic ezredes úr, aki a Bjelovári Huszáregyesület és Történelmi Hagyományőrző Csoport vezetője, Franjo Poljak
úr, aki a horvát Vidékfejlesztési Minisztérium Lótenyésztési Osztályának a
vezetője, valamint Darija Markovic asszony, a horvát Vidékfejlesztési Minisztérium Bjelovár megyei felügyelője. A vendégek egy része már visszatérő
érdeklődő volt. A tenyészmének,- kancák és csikók szakszerű, hozzáértő
felvezetését Kopócs Tamás lovász végezte. A szakmához értő vendégek
nagyon meg voltak elégedve az állománnyal, a tartásuk körülményeivel,
és nagyon tetszett nekik Csákvár. Néhányan jövőre vissza kívánnak térni
hosszabb időre, hogy megismerhessék a környéket és a nevezetességeket
is. A szakmai program után Horváth Józsefné megvendégelte az egész
delegációt a Csákvári Csárdában, ahol kölcsönösen ajándékok átadására
is sor került. Csákvár város részéről csalikancsóval és virágcsokorral kedveskedtünk vendégeinknek. Horvát vendégeink meghívójuk és vendéglátójuk részére névre szóló emlékplakettet, Bjelovár város történelméről
szóló könyvet, a Huszáregyesület bekeretezett képét, térképet, horvát
zászlót és virágcsokrot adtak át. Csákvár polgármestere a város részére
átadott ajándékok mellett képviselő-testületi meghívást kapott a jövő
évben egy bjelovári látogatásra a magyar-horvát kapcsolatok elmélyítése
érdekében, amely a Gidrán tenyészet kapcsán a két város között elindulhat.
2013.10.14. Nyugdíjas Ki Mit Tud?
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a bicskei Petőfi
Művelődési Központban a Szépkorúak Ki Mit Tud?-ja, melyen nyugdíjas
klubok csapatai és egyéni versenyzők szerepeltek. A rangos, művészeti
élménynek is beillő délutánon a csákvári Harangvirág Dalkör I. helyezést
ért el, arany minősítésben részesült. A kórus Kunstár Béláné vezényletével
felföldi dalcsokrot adott elő.
Ezúton gratulálunk a dalkör eredményes szerepléséhez, mellyel Csákvár jó
hírét öregbítették.

Önkormányzati gyertyagyújtás ● Szabadság tér

(szeles, esős idő esetén az Esterházy Iskola tornatermében)

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
NOVEMBER
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 17.0018.30 karitászos ruha-osztás van. Ebben az időpontban
adományokat is szeretettel elfogadnak.

Református Egyház

6. 10:00 Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde évnyitója ● Hívjuk
és várjuk mind azokat, akik ezen az ünnepi alkalmon is hálaadással vannak
az óvoda működése iránt.
3.
Az istentiszteletet követően hőseinkre emlékezünk, a
temetőnkben levő síremléknél.
9.
Területi bibliai történetmondó verseny lesz Dunaújvárosban,
hittanos gyermekeink számára. Jelentkezni lehet: a hitoktatóknál, vagy az
egyházközség telefonszámán.
Harangjaink tartószerkezete megromlott, ennek kicserélésre feltétlen szükség van. Kérjük a jó szándékú segítőket, adományaikkal járuljanak hozzá az
új tartószerkezet elkészítéséhez. Ez a szerkezet fogja tartani a Marton János
által felajánlott új harangunkat is, mely a II. világháborúban elvett harang
helyére kerül.
Péntekenként 14:00-kor cserkész foglalkozást tartunk, a Kálvin
otthon társalgójában. A foglalkozásokon a hazafiasságra nevelő cserkészélettel ismerkedünk meg. Várunk minden általános iskolás korú érdeklődőt.
Telefon: 06-20-931-8075.
A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:
Csákvár, Kálvin u. 9. Tel.: 06-22-354-071

Evangélikus Egyház

3. 11.00 Keresztelési - úrvacsorai istentisztelet

igét hirdet: D. Szebik Imre ev. püspök (vasárnap)

8.
Egyházmegyei ifjúsági találkozó ● Csákvári parókia (péntek)
9.
Evangélikus egyházmegyei focibajnokság Csákvár (szo.)
10.10.00 Családi rendhagyó, könnyűzenei istentisztelet (vas.)
13.18.30 Férfikör (szerda)
22.
Nagy ifi (péntek)
24.
Örök élet Halottak emlékezete (vasárnap)
30. du. Családi adventi készülődés (szombat)

DECEMBER

1.
Ádvent 1. vasárnapja ● Úrvacsorai istentisztelet
4. 18:30 Férfikör (szerda)

November hónap igéje: Jézus Krisztus Urunk mondja: „Az Isten országa
közöttetek van!” (Lk 17,21)

2013.10.19. Húsz év legnépesebb szüreti felvonulása
Október 19-én zajlott az elmúlt 20 esztendő legnépesebb szüreti felvonulása Csákváron. A már szinte megszokott hét megálló mindegyikénél
- Szenttamási Tibor kisbíró vidám közhírét követően - élőzene kísérettel
énekeltek és táncoltak a fiatalok, a menet pedig víg dallal és zeneszóval
vonult egyik helyszínről a másikra. A felvonulást idén is megtisztelték
jelenlétükkel a zámolyi borrend tagjai.
Bakonyi János immár huszadik éve szervezi a felvonulás lovasprogramját.
Idén a csákváriak mellett zámolyi, csákberényi, kecskédi, környebányai,
győri, újbarki, lovasberényi és pákozdi lovasok, csikósok, fogathajtók,
hagyományőrző huszárok kísérték a bíró és bíróné, Gál Dániel és Gálné
Boschák Vivien hintója által vezetett felvonulást.
A felvonulást követően, este 8 órától az Esterházy Iskola Szülői
Munkaközössége és pedagógus közössége nagyszerű bált szervezett, szintén rekordszámú vendéggel.

Csákvár-Gánt T v
NOVEMber HAVI MŰSORA

November
November
November
November
November
November
December
December

11. h.
13. cs.
18. h.
20. cs.
25. h.
27. cs.
2. h.
4. cs.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Mihály-nap (ism.)
Szüreti felvonulás - Isk. akadályverseny
Zene Világnapja
Önk. ‘56-os megemlékezés
Ref. ‘56-os megemlékezés
Református óvodai évnyitó
Önk. ‘56-os megemlékezés (ism.)
Csákvári Híradó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

