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2012.05.26. Csákváriak a kismotorfecskendő versenyen

Dunaújvárosban megrendezett kismotorfecskendő versenyen a Csákvár 
Tűzoltó Egyesület ifjúsági csapata, Ifj. Kaiser Gábor vezetésével 2. he-ly-
ezést ért el, a felnőtt csapat Szabácsik Zsolt vezetésével a 7. helyen vég-
zett.
Az ifjúsági csapat tagjai: ifj. Kaiser Gábor, Szmolka Tamás, Potornai 
Tibor, Vatali Péter, Fekete Zoltán, Bakonyi Dániel, Bakonyi Dávid és 
Boncz Attila.
A felnőtt csapat tagjai: Kovács László, Bősze Péter, Péter Attila, Polyák 
Imre, Orosz Gergő, Szabácsik Tibor, Szabácsik Zsolt, Keresztes Martin 
és Varga Balázs.
Gratulálunk nekik a szép eredményhez.

2012.05.27. Huszárok a Hősök Napján

A csákváriak a Huszár emlékműnél ünnepelték a Hősök Napját. Az             
eseményen vendégeink voltak a Fehérvári Huszárok Egyesület tagjai, akik 
megjelenésükkel még színvonalasabbá tették a megemlékezést.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester beszéde után a Csákvári 
Cimborák Férfikórus színes műsorát hallgathattuk. A kórust Szakálné 
Dornyi Erzsébet vezényelte.
Az önkormányzat és a szervezetek koszorúzása után a huszárok tisztelgő 
vágtája és ünnepélyes elvonulása zárta le az ünnepséget.

2012.06.09. Gyerekek napja

Az országos hagyománytól eltérően június 9-én tartották meg a csákvári 
Gróf Esterházy Móric Általános iskola pedagógusai és a szülők a Gye-
reknapot a sportintézményben. Bár az időjárás a nap folyamán egy-két 
alkalommal néhány percre nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, sem a 
gyerekek sem a felnőttek nem riadtak meg a néhány csepp esőtől.

A hagyományosnak mondható programok, mint a légvár, trambulin, kis-
vasút, megszámlálhatatlan kézműves foglalkozás mellett minden évben 
valami újdonsággal is meglepik a szervezők a gyerekeket. Az idén ez az élő 
csocsó és a mobil kalandpark volt. Mindkettő maximális kihasználtsággal 
üzemelt egész nap. Színes színpadi programok, versenyek, kaland, tom-
bola és jótékonyság jellemzi évről évre ezt a napot.

Szülők, pedagógusok és szervezők számára a fáradságos szervező mun-
ka jutalma a vidám nevetés, és a lelkesedétől kipirult arcok, a maszatos 
kezek, amelyekből nagyon sokat láthattunk szombaton.

2012.06.15. Ballagás

A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola három nyolcadik osztályának 
58 tanulója búcsúzott el ezen a napon iskolánktól. Igazgató nénitől Né-
medi Rita vette át bizonyítványát, megtiszteltetésként, hiszen nyolc éven 
át végig kitűnően tanult. Kimagasló teljesítményéért nevelőtestületi 
dicséretben részesült. Györök Bernadett és Török Zsuzsanna közösségi 
munkájukért, szorgalmukért, versenyeken elért sikereikért igazgatói 
dicséretet kaptak. A ballagók nevében szóló diák megköszönte tanáraik-
nak, szüleiknek az értük végzett munkát, a hetedikeseknek a szépen 
feldíszített iskolát. 

Az idén két igazgatói beszéd hangzott el, hiszen Edit néni és Csilla néni is 
elbúcsúztatta a diákokat. Látványos volt, amikor az osztályok névsorával, 
kívánságaival megtöltött lufik felemelkedtek, és elszálltak az iskolánktól.

Mindannyian kívánjuk elballagott tanulóinknak, hogy a választott isko-
láikban képességeiknek megfelelően tanuljanak és állják meg a helyüket.
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EGYHÁZI ESEMÉNYEK
JÚLIUS
Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:
 Hétfő   15.00 – 17.00
 Kedd Szerda Péntek  9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369
Református  Egyház
A balatonfűzfői ifjúsági tábor július 16-22 között lesz, melyre 
még lehet jelentkezni. Részvételi díj: 12.000 Ft/fő. Az egyhetes 
táborozáson a gyermekek bibliai történeteket, hiterősítő gon-
dolatokat hallgatnak, énekeket tanulnak délelőtt 11 óráig, ezt 
követően a Balaton hűs vízében strandolnak este 18 óráig. 

Minden kedves hittanosunknak és óvodásunknak, illetve a Kálvin 
Otthon lakóinak kellemes nyaralást és kikapcsolódást kívánunk!

Az Egyházközség Elnöksége

A Bethesda Gyermekkórházzal kiváló kapcsolatban lévő óvodánk 
várja a bölcsődés, illetve óvodás korú gyermekek beiratását. 
A nyári szünetben is ügyeletet tartunk a gyermekek részére. 
Jelentkezés: 06-22-354-071 –es telefonszámon.

Minden nap várjuk azok telefonhívását, személyes bejelentkezé-
sét, akik lelki, vagy egyéb segítségre szorulnak.
Elérhetőségünk: 06-22-354-071

Evangélikus  Egyház
TÁBOROK:
Júl. 1-7.                  Csákvár Zengő tábor
Júl. 7.                       Csákvár táborzáró zenés áhítat
Júl. 15-20.            Csákvár Kis Zengő tábor
Júl. 20.                    Csákvár táborzáró Zenés áhítat
Júl. 29 - Aug. 4.  Nagyveleg Egyházmegyei ifjúsági “Nagytábor”
Aug. 5-12.             Siegdorf - Pyrbaumi-Csákvári közös ifjúsági tábor

Július hónap igéje:
Jézus mondja: „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek 
nektek.” (Mk. 4,24)

JÚLIUS
14.  11.00   Pázmándi Nosztalgiajármű Egyesület Vértes túrájának 
megállója (veterán autók és motorok)●Rákóczi utca
13-14.         MÉSZISTOCK ● Vaskapu-völgy
26.  19.00    Nyári Musical Gála ● Geszner-ház szabadtéri színpadán
                         Kővirágok Énekiskola előadása
                         Rossz idő esetén a koncert a Kastély kultúrtermében kerül 
                         megrendezésre
28.                 Csipkeverő kiállítás ● Vértes Múzeum
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Kiállítások a Vértes Múzeumban:
Szekeres házaspár és Oláh Eszter,
Fegyvermester előadása
Ballagás, évzáró az Esterházy Iskolában
Ballagás, évzáró az Esterházy Iskolában
Hősök napja
Dallam AMI évzáró
Kiállítások a Vértes Múzeumban:
Szekeres házaspár és Oláh Eszter,
Fegyvermester előadása (ism.)
Drogellenes futás
Csákvári Híradó
Csákvári Híradó (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2012.06.14-17. Kászonban jártunk

Kászon vezetőinek meghívására kisebb delegáció tett látogatást erdélyi 
testvértelepülésünkön.

A csapat kellemes fogadtatásban és szíves vendéglátásban részesült a lá-
togatás ideje alatt. Útközben Kolozsvár nevezetességeivel, és a korondi 
árusok portékáival ismerkedtünk meg. Első nap a környéken található 
Csíkszeredát, Szent Anna tavat, Mohos völgyet és Kézdivásárhelyet tekin-
tettük meg. A második napon vendéglátóink jóvoltából a települést néz-
tük meg, majd délután a Falunap eseményeibe kapcsolódhattunk be. 

A több napos programban Hargita Megye Néptánccsoportjának 
előadásában fergeteges János vitéz előadást láthattunk.

A látogatás alkalmat adott szakmai ismerkedésre, tapasztalatcserére, s 
bepillanthattunk a település életébe, mindennapjaiba. 


