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2012.01.14. Csákvári énekkar Budapesten
Az idei ökumenikus imahét előestéjén, a Csákvári Evangélikus Egyházközség Harmonia Floriana kórusa Szebik Ildikó vezetésével és a Városmajori
Jézus Szíve Plébánia Bárdos Lajos kórusa Fekete Andrea vezetésével közös
koncertet adott, mely igényes válogatás volt a keresztény felekezetek zenéjének különböző korszakaiból. A két kórus a művek nagy részét közösen
adta elő . Elhangzott pl.: Kész már a szívem kánon, C. Saint-Saëns Karácsonyi oratóriumának zárótétele a Tollite hostiast. Az ortodox Ave Maria,
a Bogorogyice Gyevo S. Rachmaninov feldolgozásában, Esterházy Pál
háromszáz éves Harmonia Caelestis kantátagyűjteményéből két-két
részletet énekeltek külön a kórusok.
Szólót énekelt Fekete Andrea, Fekete Orsolya, Szebik Ildikó és Pintér
Dömötör, az orgona continuo szólamát Szebik Attila játszotta. Az estét Halmos László Hogyha az Úr nem építi a házat című műve zárta. A
koncertől bővebben az Evangélikus Élet –ben olvashatnak. A hangversenyen Szebik Ildikó és Fekete Andrea felváltva vezényeltek. Szebik Ildikó
olvasta fel a kórusművek magyar szövegét és a műveket összekötő ismertetést.

2012.02.04. Hagyományőrző szombat-“Asszonyfarsang”
Tóth Árpádné Marika néni beszámolója: A Vértes Múzeum Baráti Köre
Egyesület, a Harangvirág Dalkör és az Összhang Kamarakórus tagjai,
gyerekek vettek részt a hagyományőrző mulatságon. Az Asszonyfarsang szőlőműveléshez, borászathoz köthető téli mulatság, ahol a férfiak
meghívták az asszonyokat a pincékbe, megköszönve, hogy segítették a
nehéz szőlőművelést végzőket. Az asszonyok “batyuban” vitték a harapnivalót, az italt a kiforrt, letisztult hegyleve adta. Ezt a hagyományt
felidézve, szombaton a múzeumban gyűltek össze a farsangolók: Bodrogai Erzsi néni összegyűjtötte a “batyukat”, majd az asztalra került a sok
finomság. Forralt bor, aszaltszilvás bor, forrótea, gyümölcslé oltotta a
szomjat. Igazi farsangi hangulatot adtak a jelmezesek: a jósnő, a félelmetes” báli szépség” az egérke, a keménykalapos legény, Piroska, Szörnyella, kis bálna, a bájos kismama és a “táncos hölgyek”.Más táj népszokását is átvettük, ahol az asszonyfarsangon csak női ruhában jelenhettek
meg még a férfiak is! Illés Szabolcs igazán csinos “kalocsai menyecskévé”
vált, jól állt rajta a sok szoknya! Erzsi néni nagymamája sváb ruhájában
keményen járta a jellegzetes sváb táncot, és tanította a gyerekeknek.
2012 az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve!
A farsangi délután is igazolta, hogy a nemzedékek együttléte szórakoztató, emléket hagyó az időseknek, fiataloknak egyaránt.

2012. MÁRCIUS

2012.02.08. Knausz Imre Teremlabdarúgó Bajnokság eredményei
November végén kezdődött a tél legrangosabb eseménye a Sportközpontban. A Knausz Imre Teremlabdarúgó Bajnokság február 4-én ért véget. A mérkőzések kedd, csütörtök, szombat ritmusban zajlottak. Hatalmas küzdelemben, még az utolsó fordulóban is változtak a helyezések.
A tornát végül is a Fakupac csapata nyerte, gólkirály Szarka Zsolt lett. A
fényképen a február 8-i eredményhirdetés látható a résztvevő csapatok
képviselőivel.

Eredmények:

6.
Hartl szikvíz
1.
Fakupac
7.
Hegylakó
2.
Gyóntató
8.
Caracas
3.
Lacibácsi konyhája
9.
Gánt
4.
CSTK öregfiúk
10.
Szökkenő szarvas
5.
KIE
Gólkirály: Szarka Zsolt (Lacibácsi konyhája) 70 góllal.
Gratulálunk a győzteseknek!

2012.02.15. Csákvár–Pyrbaum–Vértesboglár 3 oldalú megbeszélés
Február közepén találkozott a Pyrbaum testvérvárosunk képviseletében
itt járt vendégekkel Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester és
Mészáros Tamás alpolgármester. A találkozón képviseltette magát Vértesboglár Nemzetiségi Önkormányzata is.
A találkozó célja az idei évi közös programok egyeztetése volt. A felek
megállapodtak a következő eseményekről: a nyár folyamán pyrbaumi
táborozásra készülnek az evangélikus gyülekezetből, októberben a diákcsereprogram keretében Kissné Krisztina tanárnő 8-10 általános iskolással
látogat egy hétre testvérvárosunkba.
A bajorországi és magyarországi evangélikus egyház együttműködésének
20. évfordulóján a Csákvári Harmonia Floriana Kórus és a Pyrbaumi St.
Georg’ Chor közösen lépnek fel Nürnbergben.
A megbeszélésen szó esett a Csákvár - Pyrbaum testvérvárosi kapcsolat
25. évfordulójáról, mely 2013-ban lesz.
Német vendégeinkkel reményeink és terveink szerint az idei évben
Csákváron a Floriana Napokon és a Mihály napi Lovas- és Pásztortalálkozón találkozhatunk majd.

Hírmondó KRÓNIKA 2012.MÁRCIUS
Eseménynaptár 2012.03.01. – 03.31.
MÁRCIUS
09. 17.00 A római öltözködés és római ételek
15. 10.00
23. 09.00
23. 09.00
30. 15.00

2012.02.16. Alsós gyerekek farsangi mulatsága
A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak elnevezése, melyet a vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemeznek. Ennek szellemében tartottuk iskolánkban febr. 16-án farsangi
bálunkat az alsó tagozatos diákoknak. Batyus bál volt, az osztályonkénti
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!
Nagy örömünkre minden gyerek magára vette maskaráját, így igazán
színes és vidám lett a felvonulás. A bálon „Bálkirálynőt és Bálkirályt”is
választottunk a tanulók szavazatai alapján. Nagy sikert aratott a bálnyitó táncház, melyet Bodrogai Erzsi néni vezetett, s a közös dalos játékok,
Pintérné Márta néni vezetésével. A zenét Zolnai Sanyi bácsinak köszönhettük. A gyerekek nagy izgalommal várták a tombolák húzását,melyen
sok-sok ajándék s az osztályok és a polgármester asszony által felajánlott
torta várt a nyertesekre. Az est fénypontja a tavasz beköszöntét siettetni
szándékozó rigmusokkal kísért Kisze-baba égetés volt.

Nádorfi Gabriella előadása ● Házasságkötő terem

Március 15. ünnepség ● Általános Iskola
Madarak és Fák Napja területi forduló ● Geszner ház
Tavaszi szemétszedés ● Geszner ház, Kenderesi út
Szépkorúak filmklubja: Ágról szakadt úrilány
(1943. Ráthonyi Ákos) ● Házasságkötő terem

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
MÁRCIUS
Katolikus Egyház

Plébánia hivatali órái:
Hétfő 		
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:
354 – 369

A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.00-18.30 karitászos ruhaosztás van. Ebben az időpontban adományokat is szeretettel elfogadnak.
Elsőpéntekenként az atya a beteg híveket szeretettel meglátogatja. Vasárnap délelőttönként a világi áldoztatók szívesen elmennek áldoztatni a
kórházba és a beteg vagy idős hívekhez a faluban. Akik kérik, jelezzék a
fenti telefonszámon.

09. és 23. 19.00 Férfi kör a plébánián

Református Egyház
A Református Egyházközség címe:
8083 Csákvár, Kálvin u. 9.
Tel./Fax: 06-22-354-071 vagy: 06-20-931-8075

Evangélikus Egyház

11. vas. 11.00 Családi rendhagyó istentisztelet ● Gyülekezeti terem
18. vas. 11.00 Szupplikáció ● az istentiszteleten az Evangélikus Hittudományi Egyetem küldötte hirdet igét

21. sze.
“Asszonykör”
25. vas. 11.00 Presbitériumválasztó közgyűlés
28. sze. 18.30 Férfikör

ÁPRILIS
2-3-4. h-sze.
18.00
05. nagycsütörtök 18.00
06. nagypéntek 18.00
08. vasárnap
11.00
09. hétfő
11.00
tisztelet

Nagyheti evangélizáció ● Gyülekezeti terem
Úrvacsorai istentisztelet
Passzióolvasás, úrvacsorai istentisztelet
Húsvét ünnepe, úrvacsorai istentisztelet
Húsvét 2. ünnepenapja, úrvacsorai isten-

Március hónap Igéje:
Jézus mondja:

“Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Márk ev. 10,45)

Csákvár-Gánt T v
MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2012.02.17. Felsősök farsangi forgataga
Pénteken délután három órakor a jelmezesek felvonulásával kezdődött a
felső tagozatosok farsangja. A csoportos jelmezversenyben 3. helyet az
5.b osztály „Csabi és Csaszi cukrászdája” és a 7.a osztály „legói” kapták. 2.
helyezést ért el holtversenyben az 5.c „Öt Cuki étterem” és a 7.b „Napló
lopó pókok” csapata. Az első helyet az 5.a osztályosok kapták. Egyiptomi ruháikat, fejdíszeiket, kellékeiket nagy gonddal készítették el szorgos
szülői kezek. Gyönyörűek voltak, hű másai az eredetinek! Az egyéni jelmezversenyt Túró Rozi nyerte a kis kéményseprő és a karácsony-fa előtt.
A felvonulás utáni tini discóban este 7 óráig táncoltak az iskola jelenlegi
és volt tanítványai.

Március

8. cs.

18:00

Közmeghallgatás

Március

12. h.

18:00

Magyar Kultúra napja

Március

19. h.

18:00

Közmeghallgatás (ism.)

Március

22. cs.

18:00

Gánt testületi ülés

Március

26. h.

18:00

Csákvári Híradó

Március

29. cs.

18:00

Iskolai farsang

Április

2. h.

19:00

Iskolai farsang (ism.)

Április

5. cs.

19:00

Csákvári Híradó (ism)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

