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2014.01.31. Ünnepélyes könyvbemutató a Bodméri Faluházban
A Vértesi Natúrpark településeinek történetét bemutató monográfia sorozat első kötete a Bodmér község 700 éves fennállása alkalmából Pro Vértes
Nonprofit Zrt által kiadott „Bodmér - Egy különc falu története” című könyv.
2014.02.15. III. Renmei Kupa
Tarján adott otthont a III. Renmei Kupa elnevezésű területi utánpótlás
kyokushin karate versenynek, 250 résztvevővel. A szervező, Szabó Kornél
remek lehetőséget teremtett ezzel a rendezvénnyel a fiatal, az országos
mezőnyben még tapasztalatlan versenyzőknek a megmérettetésre és a
szükséges versenyrutin megszerzésére.
A Vértesi Tömegsport Egyesület abai, csákvári, székesfehérvári és zámolyi
dojoiból összesen 13 fiatal lépett tatamira ezen a napon. Szép küzdelmekben figyelemre méltó eredményeket értek el és a nap végére mindegyikük
a sok élmény mellé még legalább egy győztes mérkőzést is elkönyvelhetett
magának. Persze volt, aki nem elégedett meg ennyivel és veretlenül zárta
a napot. Bizonyította, hogy rövidesen az országos versenyeken is számolni
kell vele.
A csákvári versenyzők közül bronzérmet szerzett Papp Renátó, Rabi Mátyás, Bódi Ádám, Füzes Roland

2014.02.01. Asszonyfarsang
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület február 1-jén tartotta meg az Aszszonyfarsangot, immár harmadik alkalommal.
A csákvári hagyományok szerint egykoron a boros gazdák az asszonyok
szőlőben végzett egész éves munkáját úgy köszönték meg, hogy vendégül látták őket pincéjükben, megköszönve, hogy a férfiakat egész évben
„elengedték” egy-egy pincelátogatásra.
A férfiak ihattak, duhajkodhattak, mulatozhattak jószerivel bármikor évközben, ám az asszonyoknak ez nem illett. Farsangi időszakban ezért is találták
ki sok helyütt az “asszonyfarsangot”, ahol a nők magukban mulattak. Ám
a kíváncsi férfiak is megjelentek ilyenkor, hogy meglessék az asszonyokat.
Női ruhába bújtak, hogy ne ismerjék fel őket, úgy osontak be. Innentől aztán elszabadult a csiklandós jókedv.
A mulatság alatt a vendégeket a Harangvirág Dalkör kabaré jelenete szórakoztatta, amelyben örökzöld dallamok csendültek fel. A jó hangulatról a
jelmezbe öltözött lányok, asszonyok, gyerekek, unokák és a sok-sok házi
készítésű enni- és innivaló, a „batyu” gondoskodott.

2014.02.21. Iskolai farsang
Nagy siker volt az idén is az iskolai farsang, amely az alsó tagozatosok kiszebáb égetésével kezdődött. Ezután következett az igazi forgatag: a jelmezes felvonulás után tánc, játék, táncház, és a fánkevő verseny várta a
tanulókat.
A felső tagozatosok 3 órától mulatoztak: egy órán keresztül vonultak fel
a beöltözött diákok. Az egyéni jelmezverseny díjazottjai a pattogatott kukorica, a zebra és a pingvin lettek. A tavalyi évhez képest több osztály, s
egyre színvonalasabban elkészített jelmezzel és műsorral készült az alkalomra. Első helyezést értek el az 5.b osztály cirkuszosai és a 6.b kannibáljai.
Másodikak a 7.c osztály táncosai (Varázslat és Csókkirály), harmadikak az
5.a cowboyai, a 6.a időutazói és a 7.a nyugdíjas klubjának tagjai lettek. A
tánc és a mulatság este 7-ig tartott a tornateremben.
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14. 17:00 Március 15-i ünnepség ● Esterházy Iskola
21.
Madarak és fák napja területi forduló ● Geszner ház
22.
Tavaszi nagytakarítás ● Városszépítő nap

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
MÁRCIUS
Katolikus Egyház
2014.02.23. Csámborgó koncert Csákváron
A lelkes amatőrökből alakult Csámborgó zenekar bemutatkozott már a
környékbeli Száron és Vértesbogláron. Február utolsó vasárnapján második alkalommal lépett fel népes közönség előtt a Prohászka Ottokár Közösségi házban. Repertoárjukból nem hiányoztak a népdalok, megzenésített
versek, s ismert popslágerek átdolgozásai. A hallgatóság is tanúja lehetett
sikeres fejlődésüknek, s átérezhették azt az örömzenét, amely produkcióikból árad. A zenekar benevezett a II. Egyházmegyei Ki mit tud?-ra és a
székesfehérvári előválogatón március 8-án szurkolhatunk értük.

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

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.
Bankszámlaszámunk: 58300103-10000049-80000022.
Vasárnaponként 10:00 Várjuk a konfirmandus fiatalokat ● Református

templom
Megkezdtük a konfirmációi előkészítőket, kérjük a kedves szülőket,
hogy kísérjék figyelemmel gyermekük részvételét, a felkészítés során.
Péntekenként 14:00 Cserkész foglalkozás ● Kálvin Otthon társalgója
A foglalkozásokon a hazafiasságra nevelő cserkész-élettel ismerkedünk meg. Várunk minden általános iskolás korú érdeklődőt!
A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:

Csákvár, Kálvin u. 9. Tel./fax: 06-20-931-8075.

Evangélikus Egyház
09.11:00 Rövidített istentisztelet, zárszámadó közgyűlés (vasárnap)
16.11:00 Családi istentisztelet (vasárnap)
23.11:00 Istentisztelet 11:00 (vasárnap)
26.
Férfikör (szerda)
30.11:00 Szupplikáció ● igét hirdet Szemerei Benjámin ev. teológus
hallgató (vasárnap)

ÁPRILIS
06. 18:00 Mányi Zenebarátok ● zenés áhitat (vasárnap)
13. 11:00 Családi istentisztelet (vasárnap)
Március hónap igéje:

Jézus mondja:„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,35)

2014.02.27. Ugrits Margit születésnapján
A köztiszteletnek örvendő és sokak által szeretett Ugrits Margó néni,
február 27-én töltötte be a 70. évet. Születésnapja alkalmából népes társaság köszöntötte a Geszner házban. A Csákvári Természetjáró Egyesület
kezdeményezéhez sokan csatlakoztak, a résztvevők száma 70-80 fő volt.
Margitka könyvtári munkája mellett a természet szeretetét, tiszteletét
is több generációnak továbbadta. Viszló Levente vetítése kapcsán a régi
túrázókkal közösen nosztalgiázhattak egy-egy emlékezetes kiránduláson. Az
ünnepi hangulatot emelte az Összhang Kamarakórus színvonalas műsora.
Ugrits Margit egyben Csákvár díszpolgára is, a Kálvin Idősek Otthonában
él. Istentisztelet keretében a Csákvári Református Intézményi Kórus fellépésével köszöntötte őt az otthon vezetősége, nt. Nagy Lenke református
lelkész, valamint Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester és Mészáros
Tamás alpolgármester.
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

