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2012.09.29. XIII. Mihály-napi Lovas-és Pásztortalálkozó
A változékony idő ellenére idén több ezren voltak kíváncsiak a Mihály-
napi Lovas- és Pásztortalálkozón a lovasprogramokra, csikós bemutatóra, 
a népi kézműves árusok termékeire és a  néptáncosok, népdalénekesek 
előadásaira. A lovasok közül a leglátványosabb és legszebb bemutatókat 
a Puszta Ötös, a Töki huszárok és az Epona Spanyol Lovasiskola lányai 
tartották, de Lezsák Levente lovaskaszkadőr is brillírozott a pályán. Feled-
hetetlen élmény volt a gulyások bemutatója, egy szürkemarha pányvával 
történő kifogása, és naplementekor a szürkemarha gulya beterelése For-
napusztáról a Csikóakolhoz. Nagyon ízletes volt a bográcsokban készített  
szürkemarha gulyás és pörkölt illetve a slambuc, és a Csíkvarsai Csípős 
Csodafalat sült kolbász. A gyerekeket egész nap fa körhinta, homokozó, 
bálaugrálóvár és népi játékok várta. Az ügyesebbek megmérettethették 
magukat a lepényevő-és bojtárversenyen. A leggyorsabbak elkaphatták a 
kismalacot és a kecskegidát (bár idén a kismalac győzött). A gulyásbálon a 
csákberényi Négyesfogat zenekar hajnalig húzta a talpalávalót. Virradatig 
szólt a zene, táncoltak, mulattak az emberek, méltó zárásaként e remekül 
sikerült rendezvénynek.

2012.10.06. Megszépült az iskola udvara 
Jankyné Kővári Csilla igazgatónő örömmel mutatta be a megszépült is-
kolaudvart. Örültek, hogy nyertek a Cetelem iskola-füvesítési pályázaton 
500.000-Ft-ot. Kunstár Péter kertészmérnökkel tervezték meg a munka-
fázisokat. Felvették a kapcsolatot a földmunkákat végző céggel, a SOSO 
Földszer Kft.-vel, illetve a Vértesi Erdő Zrt.-vel. Szeptember 3. és 7. között  
talajelőkészítés történt, 29-én pedig a fűmag is a földbe került. Október 
6-án a meghirdetett társadalmi munkanapon sok szülő csatlakozott 
hozzájuk, ráadásul a lelkes szülők bevonták az iskolát az Alcoa önkéntes 
segítő projektjébe is, melynek eredménye 1.500 dolláros nyeremény.  30 
pedagógus, 30 szülő és 15 gyermek vett részt a munkákban. Az időjárás is 
kedvezett, ragyogó napsütésben telt a délelőtt. Elültették az erdészettől 
kapott mogyoróbokrokat, átjáró utat csináltak a befüvesített részen a fo-
cipályához, gazoltak, sövényt nyírtak. Jó hangulatban, igazi összefogással 
született meg az eredmény: a szép, rendezett udvar. A munka tavasszal 
folytatódik, remélhetőleg még több szülői segítséggel!

2012.10.07. Ismét elsők a falvak között a „Csákvári Futóboga-
rak”

Újra szép eredményt értek el a Spar Maraton futóverseny Ekiden 
váltójában a csákvári futók.
Már tavaly is büszkék lehettünk a településünket képviselő futókra, 
akik 514 csapatból 31. helyezést értek el. Idén még szebb az eredmény, 
hisz 455 csapatból 26.-ként futottak be, javítva a tavalyi helyezésen és 
időeredményen. A fő az, hogy mindkét évben a „Fut a település” verse-
nyen a leggyorsabban futó falu lettünk. A csapat tagjai: Pintérné Juhász 
Márta, Pintér Dávid, Pula Tamás, Matern Imre és Szabó Sándor, a csa-
pat szervezője Jankyné Kővári Csilla volt. Gratulálunk a csapatnak. Hajrá 
„Csákvári Futóbogarak”!

2012.10.12. Gyöngyi álma megvalósult...

Czinkócziné Galambos Gyöngyi tíz évvel ezelőtt egy Németországból hal-
lott ötlet alapján álmodta meg a Rehab-Ring névre elkeresztelt pályát a 
Szent György Kórház Csákvári Intézetének kertjébe.
Tíz éves kitartó, és nem mindig akadálymentes munkája nyomán végre 
sikerült átadni azt az akadálypályát, amely segítséget nyújt a mozgásszer-
vi rehabilitációs betegek és kerekes székesek számára a megváltozott 
életmódra való felkészülésben. A pálya 16 különböző felületű, minőségű 
szakaszból áll, lépcsőkkel, átlépővel, hullámokkal és forgalomirányító 
lámpával. A rehabilitáció megfelelő szakaszában, a tornatermi foglalkozá-
sok után használják a betegek, hogy a sok gyakorlással mozgásuk stabi-
labbá, magabiztosabbá váljék, ügyesebbek legyenek. 
Az országban egyedülálló pályarendszer megvalósításában segítséget 
nyújtottak: Alcoa Alapítvány, Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdészete, Publo 
Étterem, SOSO Földszer Kft., Csák-Kő Hungária Kft., és a Magyar Közút Zrt.

2012.10.03.  Segítség Pyrbaumból
Megható és örömteli pillanatoknak lehettünk szemtanúi, amikor Pyr-
baum polgármestere, Guido Belzl és Pyrbaum küldöttsége átadta Szecskó 
Botondnak és édesanyjának, Katának a babakocsit.
Az ötéves kisfiú mozgásának fejlődése születéskori oxigénhiánya miatt 
lassúbb, mint hasonló korú társaié, ezért a napi közlekedésben hasznos 
számára a nagyobb méretű kocsi. Katonáné dr. Venguszt Beatrix pol-
gármester asszony kért és kapott segítséget Pyrbaumból, német barátaink 
pedig minden követ megmozgattak, hogy segítsenek a családnak.
Botond, aki akkor kicsit szégyenlősen és megszeppenve fogadta az aján-
dékot, azóta már bizonyára birtokba vette új „járművét”.
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2012.10.12. Szüreti felvonulás és bál

Több éve, évtizede ápolják a pedagógusok, szülők és lovasok a szüreti 
felvonulás és bál hagyományát Csákváron.
Az idei évben az időjárás kegyeibe fogadta a felvonulókat, mert kellemes 
napsütéses őszi időben keltek útra a lovasok és kocsisok. A hagyomá-
nyosan felvonuló kisbírót, bírót és bírónét szállító hintó utáni fogaton 
foglalt helyet Katonáné Venguszt Beatrix polgármester, Tóth Jánosné 
jegyző és Jankyné Kővári Csilla iskolaigazgató is. Az idén először, de talán 
nem utoljára, képviseltették magukat a móri Brindisi Szent Lőrinc Bor-
rend és a móri Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai is a felvonulók 
között. A megállóknál a Dallam AMI néptáncosai műsorukkal szórakoz-
tatták a nézőket, a szülők pedig étellel és itallal várták a felvonulókat és 
érdeklődőket. A hosszú menetben a helyiek mellett a környékbeli lovasok 
és fogatosok is részt vettek.
A jól sikerült felvonulást jó hangulatú, fergeteges, reggelig tartó bál 
követte.

2012.10.18. Szakmai tájékoztató a jegyzők részére

Szakmai tájékoztatót szervezett a Fejér Megyei Kormányhivatal a Fejér 
megyei jegyzők számára. Tájékoztatót tartott a járási hivatalok kialakí-
tásával kapcsolatos aktualitásokról dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott. 
Emlékeztetett rá: bár a járási hivatalok csak január elsejével kezdik meg 
működésüket, október 31-éig meg kell állapodnia a megyei kormány-
hivatalnak a települési önkormányzatokkal a járási hivatalokhoz kerülő 
köztisztviselőkről, ingó és ingatlan vagyonról. Az elmúlt időszakban szá-
mos jogszabály megváltozott, ezért a 108 Fejér megyei település jegyzője, 
ill. körjegyzője első kézből kapott információkat. 
A megyei kormányhivatal főosztályvezetői ismertették, milyen feladatok 
várnak a jegyzőkre és a kormányhivatali szakemberekre a megállapodá-
sok előkészítésében, majd kérdésekre válaszoltak. 
A második részben az ebrendészeti feladatokról és az alkalmazható 
szankciókról az  Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány titkára infor-
málta a résztvevőket, majd a szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló 
jegyzői feladatokról, a települések belterületi vízelvezető rendszerének 
supervisori ellenőrzése, a szabadtéri rendezvények bejelentése, enge-
délyezése kérdésköreit ismertették a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság munkatársai. A közös hivatalok felállításáról, a 2013. január 
1-jét követő új jogszabályi változásokról a Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály főosztályvezetője tartott előadást.

(Csathó Barna tájékoztatása alapján)
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2012.10.23. Az ’56-os forradalom 56. évfordulóján

Csákvár Nagyközség Önkormányzata ‘56-os megemlékezésének a 
Házasságkötő terem adott otthon október 23-án.
A polgármesteri köszöntés után Giesz János, Csákvár korábbi pol-
gármestere, a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, 
történelemtanár tartott tanulságos és színvonalas „történelemórát” a 
hallgatóságnak, majd Viszló Boglárka és Soós Márton előadásában hang-
zottak fel az „Örökre szépek” és a „Kell még egy szó” című dalok.
A hagyományoknak megfelelően ezen a napon díjak átadására is sor 
került: a „Csákvár Biztonságáért Emlékplakett” bronz fokozatát Hideg 
László kapta meg, nyugdíjba vonulása alkalmából pedig Lönhárd Vilmos-
né részesült a „Csákvár Közszolgálatáért” díjban.
Az ünnepség a koszorúk és a tisztelet virágainak elhelyezésével fejeződött 
be.

Az október 23-i önkormányzati megemlékezésen kívül október 20-án 14 
órakor a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület is tartott megemlékezést a 
Vaskapuban elhelyezett kopjafánál. 

A református Egyházközség eseményei 

Október 6-án, az istentiszteletet követően fela-
vattuk az Aradi Vértanúkra emlékezető kopjafát, a 
Kálvin kertben. Ez alkalommal Nt. dr. Tóth Miklós 
hágai magyar református lelkipásztor tartotta az 
ünnepi beszédet, majd ezt követően a jelenlevők 
megkoszorúzták a kopjafát. 

Október 19-21-ig hittanos gyermekekkel erdei 
hittantábort tartottunk a Boglár tanyán és a geszte-
si várban, 35 fő részvételével. A gyermekek megis-
merkedtek Isten teremtett erdei világával, amelyen 
Aczél Gergő adott alapos tájékoztatást az erdő és 
az állatok világáról. 

Október 23-án megkoszorúztuk a Kálvin kertben 
korábban felavatott, 1956-os szabadságharc em-
lékszobrát.


