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2011.09.30. Szépkorúak filmklubja és Idősek Világnapja
A Szépkorúak filmklubja szeptember 30-i vetítésén köszöntötte az Idősek
Világnapja alkalmából a megjelenteket Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester.
Főleg az idősebb korosztály érdeklődését felkeltő filmvetítés előtt a meleg hangú szavak után aprósüteménnyel, pogácsával és teával kínálta Polgármester Asszony a vendégeket, majd közösen megtekintették az 1943ban készült Maga lesz a férjem című magyar filmet.
A filmklub következő vetítése november 18-án lesz, ahova meleg szeretettel várják a régi magyar filmek kedvelőit.

2011.09.23. Ismét összejöttek az iskolai kisművészek!
Az őszi rajzversenyre idén a szüret témáját választottuk. Mindenki hamar
talált egy számára érdekes motívumot és gyorsan belemerült a munkájába. Nagy örömmel dolgoztak a gyerekek és büszkén mutatták meg az
elkészült képeiket.
2011.09.27. Molnár Andrásné 90 éves
A Miniszterelnök aláírásával hitelesített emléklapot adott át Katonáné
dr. Venguszt Beatrix polgármester
és dr. Nagy István alpolgármester a
90. születésnapját ünneplő Molnár
Andrásnénak a Petőfi utcában.
A jó egészségnek örvendő néni
meglepődve, de meleg szeretettel
fogadta vendégeit. A rövid beszélgetés alkalmával az ünnepelt elárulta, célja az, hogy 112 évig éljen.
Jó egészséget kívánunk neki!

2011.10.01. Mihály-napi lovas- és pásztortalálkozó
A gyönyörű idő miatt rengetegen voltak kiváncsiak a lovasprogramokra,
csikós bemutatókra, a népi kézműves mesterségeket űző árusok termékeikre és a kulturális színpadon lévő néptáncosok, népdalénekesek,
kórusok előadásaira. Idén a lovasprogramokat Lezsák Levente lovas
kaszkadőr, a „Fehér ló fia” bemutatója, valamint a Pusztaötös bemutató
színesítette. Feledhetetlen élményt nyújtott Koncz István és Lehoczki Mátyás közreműködésével egy szürkemarha lasszóval való kifogása, valamint
a délutáni nap fényében a szürkemarha gulya átterelése Fornapusztáról
a Csikóakolhoz. A bográcsokban készített ételeket és a szürkemarha húsból készült sült kolbászt mindenki megkóstolhatta. Sok ügyes kisgyerek
töltötte ki a bojtártotót és kente össze arcát a lepényevő versenyen. A
gulyásbál fergeteges hangulatáról a csákberényi Négyesfogat zenekar
gondoskodott, aki hajnalig húzta a talpalávalót.

2011.09.30. Őszi akadályverseny 2011
Szeptember 30-án, gyönyörű napfényes időben tartottuk hagyományos
akadályversenyünket. Ebben a tanévben új útvonalakon jutottunk el a
célállomáshoz, miközben érdekesebbnél érdekesebb feladatokat oldottak meg a gyerekek. Nagy lelkesedéssel rakták ki a cinege puzzle-kat,
fejtették meg a rejtvényeket, és elemekből madárodúkat készítettek.
A feladatokat kiegészítették a polgármester, a jegyző, a tűzoltók és a
polgárőrök kérdései. A célállomáson, a Galagonya lovas farmon, a szülők
finom ebéddel várták az osztályokat. Itt a tanulók közelebbről nézhették
meg a háziállatokat. Az eredményhirdetés után jókedvűen tértünk haza.
Osztályonként szebbnél szebb madáretetők készültek, amelyeket az iskola környékén és a közeli parkokban szeretnénk télre elhelyezni. Így a
tanulóinknak lehetősége lesz a madarak etetésére és megfigyelésére.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik rendezvényünk lebonyolításában segítettek.

2011.10.02. Szép eredmény a SPAR MARATON futóversenyen
Szép eredményt értek el a 26. SPAR Budapest Nemzetközi Maraton és
Futófesztiválon elindult csákvári futók. A „Csákvári Futóbogarak” névvel
nevező és a vegyes váltóban induló csapat 31.-ként érkezett a célba az
induló 514 csapat, 16350 futója közül, 3 óra 14 perces eredménnyel. A
legjobb időt elért csapat eredménye 2 óra 26 perc volt.
A csapat tagjai Csadáné Rankl Erzsébet, Mészáros Sándor, Nyisztor Zoltán, Pula Tamás és Farkas-Bozsik Gábor rendszeresen futnak, ám erre a
versenyfelkészülésre kevés idő állt rendelkezésükre, ennek ellenére dicséretes, szép eredményt értek helyezésben és időben is. Céljuk, hogy
jövőre egy közösen felkészülő csapattal ismét induljanak, és még sikeresebben szerepeljenek.
Gratulálunk a csapat tagjainak és további szép eredményeket kívánunk.
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02.
Halottak napja
04. 16.00 “Beszéljünk tudatosan, beszéljünk tudatosan magyarul”
Házasságkötő terem

06. 13.30 Aqvital Publo Csákvár II. – Fehérvárcsurgó
Tersztyánszky Sportközpont

07. 17.00 Előadás az újraélesztésről ● Házasságkötő terem
11. 15.00 Márton Nap és Lúdláb süti verseny ● Közösségi ház
12. 13.30 Aqvital Publo Csákvár TK – Morello.hu Várpalotai BSK
Tersztyánszky Sportközpont

18. 15.00 Szépkorúak filmklubja: Pesti mese magyar film 1937
2011.10.03. Mindenki születésnapja az ÖNO-ban
Hagyomány a Gondozási Központban az adott negyedévben születésnapjukat ünneplő lakók közös köszöntése.
Knausz Imre az intézmény vezetője Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármesterrel közösen köszöntötte fel az ünnepelteket.
Az elmúlt negyedévben nyolc lakónak volt születésnapja. Albrecht Vincéné 81. Brunner Jánosné 84., Gulyás Jánosné 83., Halász Andrásné 64.,
Horváth Istvánné 87., Lovas István 70. Pallanik Györgyné 83.,és Újvári
Károlyné 88. születésnapját ünnepelték együttesen. A meghitt percek,
a torta közös elfogyasztása és némi beszélgetés következett, majd az otthon élete visszatért a régi kerékvágásba.
Gratulálunk mi is a születésnaposoknak és jó egészséget kívánunk!

20.
27.

rendezte: Gaál Bélat ● Házasságkötő terem
Kempo Kupa ● Tersztyánszky Sportközpont

Adventi gyertyagyújtás

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
NOVEMBER
Katolikus Egyház
18. 18 00 Felnőtt hittan a plébánián
Szombati napokon 14.00 Ifjúsági gitáros próba ● Közösségi ház

Evangélikus Egyház
13. 11.00
13. du.
20.
26. du.
27.
30. 18:30

Családi (rendhagyó, könnyűzenei) istentisztelet
Társgyülekezeti presbiterképző csendesnap
Örök élet vasárnapja, halottak emlékezete
Családi kézműves adventi készülődés
Ádvent első vasárnapja
Férfikör (szerda)

DECEMBER

5-6-7 18.00 Adventi evangélizáció ● Gyülekezeti terem (sz-v-h)

Csákvár-Gánt T v
november HAVI MŰSORA

November 7. h.
November 10. cs.
November 14. h.

2011.10.08. Hagyományos szüreti felvonulás, szüreti bál
Az Esterházy Iskola által rendezett szüreti bált immár hagyományosan a
szüreti felvonulás előzte meg. Az iskola volt és jelenlegi növendékeinek
tánca és éneke, Szenttamási Tibor kisbíró beharangozása csalogatta bálba
a csákváriakat. A menetet lovasok kísérték Bakonyi János vezetésével,
akik többféleképp is megmutatták ló és lovas együttes munkáját. Az ostorpattogtatásra és vidám énekszóra mentek ki az emberek (sajnos kevesen) és nézhették a falu 7 helyén a lelkesen és tehetséggel előadott
táncokat. Az élmény mellett „jutalmul” finom pogácsákat, sós sütiket és
meleg teát is kínáltak a nézőknek.
Az esti bál a táncosok műsorával és Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester és Lönhárd Vilmosné iskolaigazgató köszöntőjével indult. A
bíró és bíróné (Kiss Tamás és Kissné Metykó Kinga) kezdő tánca nyitotta a
bál. A vendégek hajnalig jó hangulatban ropták a táncot. Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat, és a sok ember áldozatkész munkáját. A bálból származó bevételeket a tanulóink versenyeztetésére és jutalmazására
fordítjuk.
2011.10.11. Polgárőrök és rendőrök együttműködése
Ünnepélyes keretek között írta alá a Bicskei Rendőrkapitányság részéről
dr. Balázs Sándor r. alezredes, és a körzet illetékességi területén működő
települések Polgárőrségeinek vezetői, a két szerv együttműködéséről
szóló megállapodásokat.
Rabi István a Csákvári Polgárőrség vezetője is ellátta kézjegyével a megállapodást, melynek célja a helyi közbiztonság fenntartásában és a bűnözés
elleni fellépés együttműködésében rejlő lehetőségek kiaknázása. Az elgondolásnak megfelelően a jövőben a rendezvénybiztosítási, közlekedési, bűnügyi és közbiztonsági feladatok és akciók lebonyolításában együtt
vesznek részt a polgárőrök és rendőrök.
Dr. Simon László r. dandártábornok méltatta a rendőrkapitány kezdeményezését és követendő példaként állította a megye területén működő valamennyi rendőrkapitányság elé.
Az eseményre Rabi Istvánt elkísérte Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester és Setét Vilmos képviselő, a Rendészeti Kerekasztal elnöke is.

November 17. cs.
November 21. h.
November 24. cs.
November 28. h.
December 1. cs.
December 5. h.

Humánpapillóma vírus megelőzése
Elsősegélynyújtás
A rendőrség és polgárőrség megállapodása
Vércsefióka gyűrűzés (ism.)
Aradi vértanúk emlékére
Csákvári Híradó		
Gánti testületi ülés
Szovjet katonai emlékmű ökumenikus síremlékmegáldása
Kulturális Örökség napi séta (ism.)
Aradi vértanúk emlékére (ism.)
Csákvári Híradó (ism.)
Humánpapillóma vírus megelőzése (ism.)
Elsősegélynyújtás (ism.)
Márton-nap
Beszéljünk tudatosan magyarul ● Gyimóthy Gábor

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
2011.10.01. Sokáig nehéz meccset nyert végül könnyedén az
Aqvital-Publo Csákvári TK
3-1-s győzelemmel folytatta szereplését az NB III-s labdarúgó-bajnokság
Bakony-csoportjában az Aqvital-Publo Csákvári TK. A Fejér megyei együttes továbbra is első helyen áll a tabellán.
2011.10.08. Hármat rúgott és nyert idegenben az AqvitalPublo Csákvári TK
Újabb győzelmével megerősítette első helyét az Aqvital-Publo Csákvári
TK az NB III-as labdarúgó-bajnokság Bakony-csoportjában. Nyigri Richárd
tanítványai a 8. fordulóban Mosonmagyaróváron győztek 3-1-re.
2011.10.23. Rangadót nyert a Csákvár a csornaiak vendégeként
2-1 arányban nyert az Aqvital-Publo Csákvári TK a Csornai SE otthonában,
az NB III-as labdarúgó-bajnokság Bakony-csoportjának 10. fordulójában.
Nyigri Richárd együttese a találkozó utolsó negyedórájában szerezte meg
a győzelmet és a három bajnoki pontot érő gólt.
További információk: www.csakvarfoci.hu
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