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2013.02.02. Asszonyfarsang
Már második alkalommal hirdette meg a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesület az Asszonyfarsangot, amellyel egy régi csákvári hagyomány 
szeretnének újjáéleszteni.

Csákváron a februári farsangi időszak eseménye volt az Asszonyfarsang, 
amelyen kizárólag csak nők vehettek részt. Természetesen a férfiak nem 
nézték jó szemmel az eseményről való kirekesztésüket, és nem tudták 
legyőzni kíváncsiságukat sem. Női ruhába öltözve osontak be az ese-   
ményre és így ellenőrizték a lányokat és asszonyokat.

Szép számú érdeklődő kísérte február 2-án a II. csákvári asszonyfarsan-
got, s akadt néhány vállalkozó szellemű férfi és fiú is, akik női ruhába 
öltözve szórakoztatták a farsangolókat.

Az asztalról az otthon készített finomságok mellett természetesen nem 
hiányozhatott a farsang édessége, a fánk sem.

2013.02.16. Református jótékonysági bál 

A csákvári Református Egyházközség immár harmadik alkalommal 
szervezte meg a református jótékonysági bált február 16-án igen nagy 
sikerrel, melynek fővédnöke Hende Csaba honvédelmi miniszter volt. A 
rendezvény célja az volt, hogy bevételével hozzájáruljon a II. világháború-
ba elvitt harang pótlásához.

2012.02.08. Alsós gyerekek farsangi mulatsága

A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó 
időszak elnevezése, melyet a vidám lakomák, bálok, mulatságok jelle-
meznek. Ennek szellemében tartották meg az Esterházy iskolában febr. 
8-án farsangi bált az alsó tagozatos diákoknak. Batyus bál volt,  az osztály-
onkénti büfét a szülők látták el finomságokkal, üdítőkkel, s természetesen 
nem  maradt ki a repertoárból a hagyományos csöröge és szalagos fánk 
sem. Köszönet érte a szülőknek!

Minden gyerek magára vette maskaráját, így igazán színes és vidám lett 
a felvonulás. Nagy sikert aratott a bálnyitó táncház, melyet két vendég 
táncos vezetett, a fánkevő versenyen számos kisdiák falta a csemegét. 
Az osztályonkénti táncversenyen PSY - Gangnam Style slágerét hallgatva 
lelkesen utánozták a fiatalok körében ismertté vált koreográfiát.  A  ze-
nét  Zolnai Sándor szolgáltatta. A nap fénypont-ja  a tavasz beköszöntét 
siettetni szándékozó rigmusokkal kísért Kisze-baba égetés volt.

2012.02.08. Felsősök farsangi forgataga

Pénteken délután három órakor a jelmezesek felvonulásával kezdődött a 
felső tagozatosok farsangja. A csoportos jelmezversenyben 3. helyet az 
5.c osztály „régészei” kapták. 2. helyezést ért el holtversenyben az 5.a  
„Vadnyugati hősök” és a „Fagyikehely és pincér” csapat. Az első helyet 
a 7.b osztályosok kapták “Hófehérke és a hét törpe“ produkcióért. Az 
egyéni jelmezversenyt Janky Bendegúz nyerte ötletes gólya jelmezével, 
második lett a Facebook oldalba bújt Goldschmid Rebeka, harmadikként  
végzett a vámpírnak öltözött Endrődi Zsolt. A gyerekek nagy izgalommal 
várták a tombolák húzását,melyen sok-sok ajándék és torta várt a nyer-
tesekre. A tini discóban este 7 óráig táncoltak az iskola jelenlegi és volt 
tanítványai.
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Eseménynaptár 2013.03.01. – 03.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

MÁRCIUS
Katolikus  Egyház
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369
A Csákvári Római Katolikus Egyházközség az Európai Unió és a Magyar 
Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Pro-
gram LEADER pályázati felhívásának keretében a „Vércse kincse” ér-
tékek megőrzése és bemutathatósága jogcím keretében 2012. évben 
támogatást nyert. A támogatás keretében megvalósított

faszerkezetű üvegezett portálfal lehetővé teszi:
●  a hívek lelki feltöltődését 
●  és a Csákvárra látogató turisták és kirándulók részére is biztosítja a 
templom belső terének bemutatását. 
A támogatás biztonsági kamerarendszer telepítésével egészült ki. 

Református  Egyház
Már most készülünk nemzeti ünnepünkre, hogy méltóképpen em-
lékezzünk március 15-én. Ünnepi beszédre a Honvédelmi Minisztéri-
umból érkezik hozzánk vendég.
Kérjük a szülőket, figyeljenek oda gyermekük hitoktatásban való rész-
vételére. Különösen is kérjük az 1. és az 5. osztályba lépő gyermekek 
szüleit, föltétlenül irassák be hittanórára a gyermeküket.
Elérhetőségünk: dr. Kis Boáz ref. lelkész,
                                  8083 Csákvár, Kálvin u. 9. Tel.: 06-22-354-071.

Evangélikus Egyház
10. 11:00  Istentisztelet - szupplikáció
17. 11:00   Zárszámadó közgyűlés
21. 18:00  Férfikör (csüt.)
22. 18:00  Asszonykör (péntek)
23. 18.30  Nagy ifi (szombat)
24.               Virágvasárnap - Családi istentisztelet (vas.)
25-26-27.  18:00 Nagyheti evangélizáció
28  18:00 Nagycsütörtök Úrvacsorai istentisztelet
29. 18:00 Nagypéntek, Istentisztelet passióolvasással
                    és úrvacsorával
31. 11:00 Húsvét ünnepe, ünnepi úrvacsorai istentisztelet 
esküvővel, keresztelővel és konfirmációval

ÁPRILIS
01.               Húsvét hétfő úrvacsorai istentisztelet
05. 18:00   Nagy ifi (péntek)
07.  11:00   Úrvacsorai istentisztelet keresztelővel (vas.)
07.  18:00   Zenés áhítat a Bódi és Szebik családok szolgálatával
                      igét hirdet d. Szebik Imre ev. püspök. (vas.)
12. 18.30  Asszonykör (péntek)

Március hónap igéje:
Jézus Krisztus Urunk mondja: “Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az 
élőké. Mert az Isten számára mindenki él.” (Lk 20, 38)

MÁRCIUS 
05.  13:00-18:30     Véradás ● Gróf Esterházy Móric Ált. Isk. földszinti termei
08.  17.00     Vallások étkezési szokásai (zsidó és hindu konyha)          
                                                                               ●  Házasságkötő terem
15.  16:00     Március 15. Ünnepség  ● Általános iskola tornaterme
20.                   Bormustra 
22.  09:00     Madarak és Fák Napja Területi forduló ● Geszner  ház
23.                   Ruhák a középkorban  ● Vértes Múzeum
23.  09:00     Tavaszi nagytakarítás: „szemétszedési akciónap” 
                        ● Geszner  ház
29.  15:00     Szépkorúak filmklubja ●  Házasságkötő terem

                        Egy csók és más semmi (1940) Ráthonyi Ákos

2013.02.28. Csákvár ismét az utazás kiállításon
Az idei utazás kiállításon is képviseltette magát Csákvár. Saját stan-
dot bérelve ajánlotta ki az Utazás 2013 Kiállítás négy napján a csákvári 
turisztikai lehetőségeket. A stand bérléséről,a csákvári szórólapok 
összegyűjtéséről Szmolkáné Bene Ibolya gondoskodott. 

2011 óta minden évben részt vett az önkormányzat a kiállításon, egyre 
több turisztikai lehetőséget kínálva. Az idei év újítása a két jellegzetes 
csákvári fazekas edény megjelenítése volt: egy csalikancsó és egy totya 
fazék jelmezbe öltözött csákvári önkéntes segítő szólította meg a stand 
előtt elsétáló embereket. A két jelmez nagy sikert aratott, hiszen az 
önkéntesekkel több interejút is készítettek különböző televíziók riport-
erei.


