
2014.07.04. Könyvbemutató  
Baranyai László író, szerkesztő, publicista PSZEUDO, a Schiele relytély című 
művének könyvbemutatója volt a csákvári Floriana Könyvtárban. Az íróval 
Szverle Balázs beszélgetett. Ízelítőül a regényből részletet olvasott fel Szakál 
Borostyán és Horváth Krisztián.

2014.07.05. Csákvár a Templomfesztiválon
Csákvár is képviseltette magát a két napos vértessomlói Templomfeszti-
válon. A Vértesi Erdő Zrt. által szervezett programon lehetőség volt hozo-
mányasztallal bemutatni a résztvevő települések értékeit. A csákvári neve-
zetességek között éppúgy megtalálható volt a Béka Miklós által készített 
puszabusz makett, mint Dornyi Mihály tűzoltó torony és vadászkápolna 
makettje, valamint a szép fazekas termékek. A rendezvényen a települést 
a polgármesteren kívül Turbucz Olivérné és Szorg Vilmosné, a Harangvi-
rág Dalkör népviseletbe öltözött tagjai, és Veszelovszkyné Varsányi Margit 
önkormányzati rendezvényszervező képviselték. Szombaton délután mu-
tatkozott be egyórás önálló koncerttel a Csámborgó zenekar. A népzenei 
feldolgozásokkal fellépő együttes nagy sikert aratott előadásával. Vasárnap 
a főzőversenyen szintén szépen szerepelt a csákvári küldöttség: Madari 
Csaba, Kisfaludy Zoltán és Gánics József készített el bográcsban egy vad-
étel-különlegességet, Kardos Attila receptje és útmutatása alapján. 

2014.06.29-07.05. Alkotótábor
Az idén is megtelt vidám csákvári kisdiákokkal a környebányai alkotótábor 
június 29-től július 5-ig. Hagyományainkhoz híven érdekes, változatos tevé-
kenységeket végezhettek a gyerekek; Erzsi néni, Ibolya néni, Betti néni és 
Dóri egész héten lesték kívánságaikat. A táborzáró estén volt szép éneklés, 
vidám színdarab és bábelőadás, bűvészmutatvány, humoros jelenet, játék 
és nem utolsó sorban szórakoztató tánc is. Az élmény dús hét után az volt 
a búcsúszó, hogy jövőre ugyanitt találkoznak. 
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2014.06. Jubileumi találkozó
A Csákvári Általános Iskola 1964-ben végzett VIII/a és VIII/b osztályai kö-
zösen ünnepelték az iskola befejezésének 50. jubileumi évfordulóját. Több 
mint ötvenen vettek részt a Publo Étterem és Panzió Novák Ház rendez-
vénytermében szervezett találkozón. Megtisztelték őket osztályfőnökeik 
Tóth Gyuláné, Irma néni és Sörédi Pál és tanáraik Minárik Erzsi néni, Johnné 
Jutka néni, Pertl Piroska néni és Gálicz Magdi néni.

2014.07.07-11. Úszótábor
Minden évben jó az úszótáborban felnőttként és gyermekként is részt ven-
ni. A tábor ideje alatt reggel ½ 9-kor indult a busz Székesfehérvárra, s dél-
után 5 óra körül érkeztek vissza Csákvárra. Strandolás, ebéd után három 
csoportban úszóedzés, majd ismét strandolás következett. Két délelőtt nem 
volt elég meleg a fürdéshez, ekkor Székesfehérvárt fedezték fel  kisvonattal, 
megkóstolták a legjobb fehérvári pizzát, illetve játszóház látogatás volt a 
program. Most sem maradhatott el a mozi és az egész napos kirándulás. Az 
idén a velencei korzó volt az úti cél. Erre az egy hétre visszagondolva olyan, 
mintha a sok év óta ez lett volna a legjobban sikerült táborozás. Jövőre is 
várja az úszni, strandolni vágyókat Éva néni, Betti néni, Kinga néni, Ibolya 
néni, Ancsa néni és Ildikó néni.
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EGYHÁZI ESEMÉNYEK
AUGUSZTUS
Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:
	 Hétfő		 	 15.00	–	17.00
	 Kedd	Szerda	Péntek	 	9.00	–	11.00

Református  Egyház
Úrházy-Kis Stella Beáta szeptembertől a brüsszeli magyar Eu-képviseleten 
végzi az általános iskolai hitoktatást. 
Szeptembertől várjuk a bölcsődés és óvodás korú gyermekeket a Lorántffy 
Református Óvodába és Bölcsődébe, ahol kiváló felkészültséggel foglalkoznak 
velük az óvodapedagógusok, egyebek mellett bibliaismeretet tanítanak és 
hitben nevelik a legkisebbeket.
Mint már azt többször is hirdettük, a Csákvár reformátusok számára ez az év 
a misszió éve, mely alkalomból augusztus utolsó vasárnapján egy közös gyü-
lekezeti programra hívogatunk szeretettel – ahová mindenki hívjon egy másik 
reformátust is…

A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:
8083 Csákvár, Kálvin u. 9.
Tel.	06-22-354-071,	06-20-931-8075

Evangélikus  Egyház
10.	11:00  Istentisztelet (vasárnap)
17.	11:00  Istentisztelet (vasárnap)
24.	11:00  Istentisztelet	keresztelővel	(vasárnap)
31.														Gyülekezeti	kirándulás		•	 nem tartunk istentiszteletet (vas.)
SZEPTEMBER
07.	11:00 	Úrvacsorai	tanévnyitó	istentisztelet (vasárnap)
Augusztus hónap igéje:
Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hírdessétek szabadítását nap mint nap!
(1 Krón 16, 23)

CsáKváR-GáNT Tv
A U G U S Z T U S  H A V I 	 M Ű S O R A

Felhívjuk	kedves	nézőink	figyelmét,	hogy	augusztusban
szabadság	kiadás	miatt	adásszünet	van.

Református hírek
A református gyülekezet július 25-26-27-én a székelyföldi Makkfalvára 
szervezett testvérgyülekezeti kirándulást. Július 27-én, vasárnap Nt. Nagy 
Lenke hirdette az Igét, a makkfalvai gyülekezetben, az intézményi kórus 
pedig énekkel szolgált. Ellátogattak Csucsára, Bánffyhunyadra, Körösfőre, 
Szovátára és Korondra is. 
A gyülekezet lelkipásztora, dr. Kis Boáz július 21-étől a Csángóföldre lá-
togatott, ahol kulturális programon vett részt – Klézsén és Magyarfaluban. 
július 14-20 Jól sikerült a balatonfűzfői hittantábor, ahol a hittanos gyer-
mekek székely református fiatalokkal tölthettek együtt egy hetet, a Balaton 
partján. A strandolás mellett bibliai történetek és ifjúsági énekek tanulásá-
ra is sor került. 
A lelkipásztor augusztus 1-én áldotta meg lánya, Kis Boglárka és dr. Szűcs 
Richárd házasságát Budapesten, a Pestlőrinc-Kálvin téri templomban, me-
lyen a csákvári gyülekezet kamarakórusa énekkel szolgált. 

2014.07.07-13. Pecatábor Akaliban
Az Esterházy Iskola tanulói közül sokan idén is Balatonakaliban nyaraltak, 
ami már harmadik éve egyben horgásztábor is. Indulás előtt sok kisdiák 
pakolta lelkesen a buszra az értékes horgászfelszereléseket, hogy mielőbb 
élvezhessék kedvenc időtöltésüket. A tábor kezdete előtt sikerült felderíte-
ni azt a stéget, ahol a legjobban harapnak a halak, így a kis pecások köny-
nyű zsákmányra leltek. Az ott töltött időt Csilla néni, Éva néni, Jucus néni, 
Noémi néni, Erzsi néni és Laci bácsi tette emlékezetessé azok számára is, 
akik kimaradtak a halfogás örömeiből. A fürdés és pecázás mellett volt foci, 
csocsózás, röplabdázás, gyöngyözés, karkötő- és nyaklánckészítés, kinder 
mignonok festése, szalonnasütés, horgászverseny és a héten fogott halak 
sütése. Az elmaradhatatlan táborzárás értékeléssel, jutalmazással, ének-
léssel zárult, s végül jöhetett a buli. Közös kiáltással búcsúztak: LESZ „PECA-
TÁBOR” 2015-BEN NEGYEDSZERRE!

2014.07.05. Zengő koncert
Az idén ismét megszervezte a Csákvári Evangélikus Egyházközség a gyer-
mekek, fiatalok nyári elfoglaltságát színesítő, zenei érdeklődését szélesítő 
Zengő Tábort. A tábor főszervezője és vezetője Szebik Ildikó karnagy, akit 
Milán Zoltánné, Gál Edit, Sziklai Ágnes és Schrantz Dóra segítettek munká-
jában, továbbá zenetanárként Barasevichné Németh-Kocsis Márta közre-
működött, aki zenei munkaképesség-gondozó tornát tartott minden nap 
a gyerekeknek. A táborozók a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye 
gyülekezeteiből érkező általános iskolás, illetve középiskolás tanulók voltak, 
akik a június 29-én kezdődött egy hetes elfoglaltság alatt megtanult mű-
veket július 5-én délelőtt adták elő, zenés áhítat keretében. A koncerten a 
hangszerek színes palettája mutatkozott be: a teljes vonós apparátus és az 
ütős hangszerek mellett fagott, furulya, fuvola, klarinét, valamint zongora 
és orgona is megszólalt. Július 18-án pedig a szintén egy hetes Kis-Zengő 
Tábor résztvevői mutatták be a tanultakat hangverseny keretében. Ez utób-
bi táborban csak csákvári fiatalok vettek részt.

A csákvári hittanosok a székelyföldi aranyosgerendi hittanosokkal

A magyarfalusi napok résztvevői csángó népviseletben


