
2013.06.29. Ünnepélyes bizonyítvány átadás
A Kun László Középiskola Csákvári Tagintézménye végzőseinek az intézmé-
ny vezetői ünnepélyes keretek között átadták az érettségi bizonyítványokat. 
Szász Gábor területi igazgató kiemelte: a Kun László Középiskola 26 tagin-
tézménye közül Csákváron születtek a legjobb érettségi eredmények. Gra-
tulált a tanulóknak és a tanároknak egyaránt, akik lelkiismeretes munkával 
jutottak el az áhított célig: az érettségi megszerzéséig. 
Kunstár Béla tagintézmény-vezető megköszönte a diákok lelkes hozzáál-
lását, és a jó eredmények ismeretében továbbtanulásra biztatta őket. 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester a hozzátartozók érdemeit is 
kiemelte, hiszen a tanulók csak biztos családi háttérrel és nyugodt légkör-
ben tudják a munkahelyi, a családi és az iskolai elvárásokat egyaránt jó szín-
vonalon teljesíteni. Az érettségi bizonyítványok átadását követően egy-egy 
szál virág átadásával a diákok is megköszönték tanáraiknak a színvonalas 
képzést és a sok segítséget, amit tőlük kaptak.

2013.07.01. Köszöntés Semmelweis Nap alkalmából
Július 1-jén nemcsak a köztisztviselőket, hanem Semmelweis Nap al-
kalmából az egészségügyi dolgozókat is ünnepeljük. Csákvár Képviselő-
testülete nevében Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester és Tóth 
Jánosné címzetes főjegyző az orvosi rendelőben köszöntötte a háziorvoso-
kat, a fogorvosokat, az egészségügyi asszisztenseket és a védőnőket. 
Közülük két személy, Dr. Folly Dorottya fogorvosnő és Dr. Wiesler Ferenc 
háziorvos az utolsó Semmelweis Napot ünnepelte, hiszen rövidesen mind-
ketten nyugdíjba vonulnak. 
A polgármester Csákvár minden lakója nevében megköszönte az egészség-
ügyi ellátásban tevékenykedők munkáját, jó erőt és egészséget kívánva a 
folytatáshoz.

2013.06.23-29. Alkotótábor
Ismét jól sikerült az iskola alkotótábora Környebányán. Sok kis diák ked-
vére játszott, önfeledten dolgozott. (Rajzolt, festett, hajtogatott, ragasztott, 
gyöngyékszereket készített, színdarabokat írt és adott elő.) A nagyobb lá-
nyokat a gyöngyhorgolással is megismertette Márti néni. Erzsi néni, Ibolya 
néni, Betti néni és Dóri jövőre is szeretettel vár ebbe a családias légkörű 
táborba minden érdeklődőt.

2013.07.01-05. Úszótábor
Jó gyerekekkel, jó időben, jó hangulatban telt el ismét az úszótábor egy 
hete. A táborozók napjai a már megszokott ritmusban zajlottak. Edzés, 
strandolás, csütörtökön egy tatai kirándulás, pénteken a lubickolás után 
mozizás. Jövőre is várja az úszni, strandolni vágyókat Éva néni, Betti néni, 
Kinga néni, Ibolya néni, Ildikó néni.
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2013.06.19. Nyugdíjas klub kirándulása
A csákvári Harangvirág Nyugdíjas Klub kirándulni ment június 19-én a Ba-
konyba, Zircre és Csesznekre. Zircen az első állomás az Apátság volt, ahol 
először az Apátsági templomot, majd a tavaly átadott Látogatóközpont-
ban lévő kiállítást látogatták meg, majd a Bakonyi Természettudományi 
Múzeumba mentek, ahol a Bakony élővilágát mutatják be, valamint ás-
ványkiállítás várja az érdeklődőket. Ezután a szomszédos Arborétumban 
Magyarország legmagasabban fekvő élőfa gyűjteményét nézték meg. 
Zircről Bakonyszentlászlóig vonattal tették meg az utat, a vasút a Cuha-
patak völgyében megy, festői környezetben, alagutakon keresztül. Utolsó 
állomásként a csoport buszra szállt, és átutazva Csesznekre felsétált a 
várba. 

2013.06.28. Kitüntetés

Településünk életében vannak emberek, 
akik az élet számos területén sikeresek. 
Egyikük Kunstár Béla, aki nemcsak közked-
velt általános iskolai tanár, sikeres gimnázi-
um tagintézmény-vezető, lelkes múzeumi tá-
bor szervező és helyi néprajzkutató, hanem 
labdarúgó játékvezető is. 
Több évtizedes munkásságának elis-
meréseként 2013. június 28-án a Fejér 
Megyei Labdarúgó Szövetség igazgatója, 
Schneider Béla, valamint Bencsik István 

társadalmi elnök a megye labdarúgásáért végzett tevékenysége elis-
meréseként Kunstár Bélának a Fejér Megye Labdarúgásáért emlékérem 
ezüst fokozatát adományozta.
Béla bácsinak gratulálunk a kitüntetéshez, további munkájához sok sikert 
és jó egészséget kívánunk!
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2013.07.12. A Dunán hajóztak

Előző lapszámunkban már hírül adtuk a Tarsoly Ifjúságért Egyesület ál-
tal meghirdetett „Víz nem ismer határokat” elnevezésű vetélkedőn a 
Csákvárt képviselő Szakál Borostyán, Némedi Rita, Kutrik Bianka trió má-
sodik helyezést ért el. Jutalmuk egy Bécs-Pozsony kirándulás volt, ame-
lyet Barabás Miklós az Európa Ház nevében ajánlott fel a versenyzőknek. 
A csapat a nyereményt július 12-én „vette át”. 
A nap első állomása Bécs volt, ahol a Hofburgban először az egykori 
császári étkészleteket és evőeszközöket, valamint Sissi életét bemutató 
kiállítást tekintették meg. Innen útjuk a híres Sacher szálloda cukrászdájá-
ba vezetett, ahol megkóstolták az eredeti Sacher tortát. A séta és város-
nézés után áthajóztak Pozsonyba. Késő délután érkeztek meg a szlovák 
fővárosba, így itt csak egy rövid városnézésre és egy fagyira volt idejük.

2013.07.14-20. Kis Zengő tábor 

Az idei táborban 27 csákvári és vidéki gyermek vett részt, melyet evan-
gélikus templom melletti közösségi házban és annak udvarán tartottak. 
Reggelenként Szebik Károly vezetésével áhítaton vettek részt, majd a 
nap hátralevő részét közös játékkal és zenetanulással töltötték. A ren-
delkezésre álló hangszerek közül bármelyiken tanulhattak. Az utolsó na-
pon zárókoncertet adtak a templomban, ami óriási sikert aratott. Remé-
ljük, a következő évben is ilyen hangulatos táborokat szerveznek majd 
evangélikus testvéreink!

2013.07.10. Megújult a konditerem

Befejeződött a csákvári sportköz-
pont konditermének felújítása. A 
meszelés és padlócsere mellett a 
gépek is átfestésre kerültek, a kár-
pitozás szervezése Wilmek Ferenc 
sportszervező tájékoztatása szerint 
még folyamatban van. 
A megújult konditerem tisztelettel 
várja a sportolni vágyókat, egy alka-
lomra szóló belépő és bérlet egya-
ránt vásárolható.

2013.07.18-21. Nyugat-európai Magyar Református Lelkigon-
dozó Szolgálat találkozója

18-án a 4 órakor kezdődő megnyitó áhítaton Nt. Lázárné Zahn Dalma 
Enikő református lelkész hirdetett igét. Ezt követően a NyeMRLSZ el-
nökeként dr. Békássy Albert mondott köszöntőt. A vendégeket Csákvár 
Város Önkormányzata részéről Katonáné dr. Venguszt Beatrix pol-
gármester, a Csákvári Református Egyházközség részéről pedig Medgyes-
si József főgondnok és Nt. dr. Kis Boáz lelkész köszöntötte. Az ünnepélyes 
hangulatot Mészáros János Elek Simándy-díjas magánénekes fellépése és 
a Csákvári Református Egyházközség Kórusa közreműködése emelte. 
A négy nap alatt többek között Tőkéczki László, Steinbach József és Tőkés 
László tartott előadást, és megemlékeztek a Magyar Református Világ-
szövetség megalakulásának 75. évfordulójáról. A záró istentiszteleten, 
Ft. Erdélyi Géza ny. felvidéki püspök hirdette az Igét. Szolgált a székes-
fehérvári Csomasz Tóth Kálmán Kórus és a veszprémi Légierő Zenekar is 
Katona János alezredes vezényletével.

2013.07.20. Családi nap a Balatonon

Viszló Csaba csákvári személyszállítási vállalkozó felajánlásával két 
autóbusz indult el a Balaton partján fekvő Alsóörsre. Az önkormányzat 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata az ingyenes lehetőséget olyan 
családoknak ajánlotta fel, akik anyagi okok miatt nem tudnak gyerme-
keikkel nyaralni menni. 
Az egy napos program kicsik és nagyok tetszését egyaránt elnyerte, és az 
időjárás is kegyes volt a strandolni vágyókkal. 

2013.07.13. 135 éves a Csákvári Tűzoltó Egyesület

A Csákvári Tűzoltó Egyesület július 13-án ünnepelte 135. születésnapját. 
A nem mindennapi eseményre a szomszédos települések tűzoltó egyesül-
etei is ellátogattak. Farkas-Bozsik Gábor tűzoltó százados vezényletével a 
megnyitó ünnepségre valamennyi vendég egység felsorakozott a színpad 
előtt. 
Az ünnepélyes alkalmon Szabó Erika olvasta fel az egyesület történetét, 
nevezetes személyiségeit, megemlékezve a múltban történtekről. Ünnepi 
beszédet mondott Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester, valamint 
Mihály János, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke. Az egybegyűltek 
egy perces néma fennállással emlékeztek meg mindazokról a bajtár-
sakról, akik kötelességük teljesítése közben életüket vesztették. A meg-
szólaló szirénák hangja mindenkit emlékeztetett arra, hogy a tűzoltóknak 
mindig oda kell vonulniuk, ahonnan mások menekülnek, és vállalniuk kell 
a veszélyt az élet- és vagyonvédelem érdekében. 
Az esemény színfoltjaként szép műsort adtak a pázmándi önkéntes 
tűzoltók legifjabb generációjának tekinthető óvodások. A megnyitón 
nemcsak tűzoltók vettek részt: a Pázmándi Nosztalgia Jármű Egyesület 
veteránautó felvonulással színesítette a programot. 
Az alkalom további érdekessége, hogy ez volt az utolsó nagyközségi ren-
dezvény, hiszen július 15-től Csákvár város lett.
2013.07.08-14. Balatonfűzfői hittantábor

21. alkalommal került sor a Református Egyház által szervezett 
balatonfűzfői táborra – közel 30 gyermek részvételével. A bibliai törté-
netek felelevenítése mellett a fiatalok énekeket tanultak, közösségi já-
tékokban vettek részt, de mindenek előtt minden nap megmártóztak a 
Balatonban.


