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Izmindi Izsák, Magasi Botond, Tamás 
Kinga 3.a beszámolója: az Apáczai 
Kiadó által megrendezett Komplex 
Tehetséggondozó Verseny országos 
döntőjén voltunk. Az országban 400 
harmadik osztályos csapat küldte be 
a három írásbeli forduló megoldá-

sait, s közülük a legjobb 40 jutott a döntőbe. Budapesten tízoldalas fe-
ladatlapot kellett megoldanunk. Izgalmasak és nehezek voltak a felada-
tok. A szünetben nézegettük a könyveket és a faliképeket. A büfében is 
jártunk. Volt ott ízletes szendvics, finom narancslé, almalé és sütemény. 
Nagyon izgatottak voltunk az eredményhirdetéskor. Hatodikak lettünk! 
Ajánljuk nektek is: olvassátok a Szivárvány című gyermekújságot, s oldjá-
tok meg a feladatait!

2012.03.31. „Mi Európánk” vetélkedő

Két csákvári csapat nevezett a Tarsoly Ifjúságért Egyesület által meghird-
etett „Mi Európánk” vetélkedőre. A tavaly decemberben kezdődött    
versenyben a március 31-i döntőig három internetes fordulót kellett 
teljesíteni a csapatoknak. Valamennyi forduló nagyon nehéz kérdéseket 
tartalmazott, de a lelkes fiatalok hősiesen állták a sarat. S bár mindkét 
csapat egyformán jól teljesített, a döntőbe - a vetélkedő kiírási szabályai 
miatt- csak  egyik csapatunk kerülhetett. Ezzel sajnos három hónap ke-
mény munka után a Csákvár2 csapat strasbourgi álma szertefoszlott. A 
döntőbejutás után a Csákvár1 csapat még nagyobb lendülettel készült 
a vetélkedőre. Hősies küzdelemben nagyon- nagyon nehéz feladatok-
kal, egyedül képviselve Fejér megyét, öt országból érkezett 16 csapat 
között 10. helyezést értek el. Jutalmuk egy nyári kirándulás  Kárpátalján 
a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség jóvoltából. Néhány adat a 
vetélkedőről: 170 csapat regisztrált, 152 versenyzett, s országonként, 
régiónként és iskolánként (településenként) a legjobb 16 csapat volt a 
döntőben. A döntőbe nem került Csákvár2 csapat eredménye is igen 
kimagasló volt (mindkét csapat a három internetes forduló után holt-
versenyben a 9. helyen állt, összesítésben), ők csak a szabályok miatt 
nem mehettek tovább.  Büszkék vagyunk és gratulálunk mindkét csapat-
nak a szép teljesítményért. A Csákvár1 tagjai: Szakál Borotyán, Horváth 
Krisztián és Hegedűs Péter, a Csákvár2 tagjai: Nagy Dóri, Nagy Zoltán és 
Tuza Péter.

2012.04.03. Német nyelvi já-
tékos csapatverseny 

Székesfehérváron, a Tóvárosi Általá-
nos Iskolában rendezték meg a ver-
senyt. Egy rövid köszöntő után történt 
az elosztás. Az 1-es kategóriában azok 
versenyezhettek, akik heti három 
órában tanulják a németet. Mi ebben 
a kategóriában indultunk. Az első fe-
ladat során szóban németül kellett 

bemutatkoznunk. A többi feladatot írásban kellett végrehajtani. A nap 
csúcspontja az eredményhirdetés volt. Nagyon örültünk, amikor meghal-
lottuk, hogy első helyezést értünk el. A győztes csapat tagjai: Herczog 
Boróka, Hollósi Diána, Tamás Júlia 6.a osztályos tanulók voltak. A csapat 
tagjaival remekül éreztük magunkat a versenyen.

2012.04.14. Múzeumi kiállítás megnyitó

Szekeresné Horváth Zsuzsa és Szekeres Károly festményeiből nyílott kiál-
lítással vette kezdetét a Vértes Múzeumban a tavasztól őszig tartó, im-
már hagyományosnak mondható kiállítás-sorozat. A kiállítást Katonáné 
dr. Venguszt Beatrix polgármester rendhagyó módon egy festményhez írt 
verssel nyitotta meg, s a hagyományokhoz híven az Összhang Kamara-
kórus énekelt. A kiállításon a két művész munkásságára jellemző válto-
zatos témájú, szépen kidolgozott, látványos képekkel találkozhatnak az 
érdeklődők néhány hétig a múzeumban.

Ebben az évben is több alkalommal látogathatják a csákváriak és az ide-
látogatók az egyesület által szervezett változatos, ismert és újonnan be-
mutatkozó helyi művészek munkáiból összeállított kiállításokat. Az őszig 
tartó kiállítás-sorozatra érdemes figyelmet fordítani, mert a köztünk élő 
amatőr, de igen tehetséges emberek munkáival ismertet meg bennünket.

2012.04.20. Esterházy nap másképp

Pénteken három esemény is zajlott iskolánkban. A felső tagozatos diákok 
az osztályfőnökök vezetésével iskolánk névadójára emlékeztek játékos 
feladatok segítségével. A délelőtt további részében az Esélyek Háza által 
szervezett Tolerancia nap eseményein vettek részt. Az ötödik és hatodik 
osztályos gyerekek bekötött szemmel csörgőlabdáztak a tornateremben, 
kerekesszékeztek az udvaron. A hetedik és nyolcadik osztályosok pedig 
az iskolánkba érkező siket, vak, értelmi fogyatékos és kerekesszékes ven-
dégek előadásait hallgatták, majd beszélgettek az előadókkal.  Az alsó 
tagozatosok reggel kipróbálták milyen kéz segítsége nélkül alkotni, száj-
jal tartották az ecsetet, úgy festettek. Ezután az etyeki iskolából érkezett 
pedagógusok segítségével ÖKO-napot tartottak. Kiszámolták saját ÖKO 
lábnyomukat, majd közösen fogalmaztak meg a környezet megóvására, 
a gazdaságosabb energiafelhasználásra módszereket. Az első osztályo-
sok vezetéssel megismerkedtek az Esterházy-kastéllyal és a parkjával.  A 
nap eseményeit a Duna TV rögzítette. (Egy későbbi időpontban látható a 
TV-ben.) A filmesek munkáját Varnus Xavér koordinálta. A fárasztó nap 
után meghívták a végig kitartó, érdeklődő gyerekeket és a stáb tagjait a 
Csuta cukrászdába. Örömmel tapasztaltuk, hogy tanulóink figyelmesen 
és fegyelmezetten hallgatták az előadókat és átérezték a fogyatékkal élő 
emberek mindennapjainak nehézségeit.
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EGYHÁZI ESEMÉNYEK
MÁJUS
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 ru-
haosztás van. Ebben az időpontban adományokat is szeretettel elfogadnak.
Elsőpéntekenként az atya a beteg híveket szeretettel meglátogatja.  Vasár-
nap délelőttönként a világi áldoztatók szívesen elmennek áldoztatni a 
kórházba és a beteg vagy idős hívekhez a faluban. Akik kérik, jelezzék a 
fenti telefonszámon.

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

Evangélikus  Egyház
04. 16.00 Csákvár, egyházmegyei választó közgyűlés és ünnepélyes 
beiktatás - Szemerei János püspök igehirdetésével
06.                              Cantate vasárnapja 
                                     Hegyeshalomban egyházkerületi kórustalálkozó
13. vasárnap  11.00 Istentiszteleten anyák napi köszöntés
16. szerda       18.30 Asszonykör
17. csütörtök  18.00 Mennybemeneteli istentisztelet
19. szombat                 Egyházkerületi Missziói nap Tatabánya
20. vasárnap  11.00 Családi istentisztelet
26. vasárnap  11.00 Pünkösd ünnepe úrvacsorai istentisztelet
JÚNIUS
Jún. 10. vasárnap 11 .00 Tanévzáró családi istentisztelet

MÁJUS
01.  04.00    Napfelkelte túra
05.  16.00    Oláh Eszter festőművész kiállítása ● Vértes Múzeum
                       A kiállítást megnyitja: Tóth Árpádné  A megnyitón énekel: Fendrich Veronika
06.   17.00    Megye II. Csákvár II. – Sárszentmihály● Terszty. Sportközp.
11-12.           Madarak és Fák Napja Országos Verseny 
12.  09.00    Európa Nap és Vértesi Sportnap● Csákvári Pihenőpark
12.  09.00     Asztalitenisz Floriana Kupa ● Tersztyánszky Sportközpont
12. 12-18:30  Véradás az Európa Nap és Vértesi Sportnap helyszínén
12.  17.30      NB III. Csákvár – Csorna ● Tersztyánszky Sportközpont
19.  11.00      Asztalitenisz NB II. ● Tersztyánszky Sportközpont
19-20.           Tájfutó Diákolimpia (országos rendezvény)  ● Terszty. Sportközp.                                                                                                                  
20.  17.00     Megye II. Csákvár II. –Jenő ● Tersztyánszky Sportközpont
25. 15:00      Szépkorúak filmklubja: Egy bolond százat csinál
                        (1942. Martonffy Emil) ● Házasságkötő terem
25.                   Orbán napi borverseny
26.  18.00      NB III. Csákvár - Haladás ● Tersztyánszky Sportközpon 
27.   09.00     Asztalitenisz Vértes Kupa ● Tersztyánszky Sportközpont
27.   13.00     Hősök Napja ●  Huszár emlékmű                                                                                                               
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Gánti testületi ülés
Polgárvédelmi gyakorlat
dr. Csányi László kórustalálkozó
Hosszú téli esték a Geszner házban:
Kenyéri Nelli - Az Esterházyak (ism.)
Református bál (ism.)
Csákvári Híradó
Csákvári Híradó (ism)
Tolerancia nap az iskolában

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2012.04.21. Feltámadási menet

A kárpát-medencei magyarság egységét megjelenítő nemzeti zarándok-
latba Csákvár idén is bekapcsolódott. A Feltámadási menet nagypéntek-
en a tihanyi kálvária feszületétől indult négy útvonalon. A négy ágában 
kb. 3000 km-es keresztyén-keresztény magyar összefogás áthalad min-
den kárpát-medencei magyarlakta utódállamon. Pünkösd vasárnapján 
találkoznak az ágak Csíksomlyón. Onnan fordul vissza, majd Krisztus 
király ünnepén a négy ág újra összeér a Kárpát-medence nyugati pont-
ján, Sopronban. A Feltámadási menet jelvénye az Árpád-kori motívumú 
„szárnyas kereszt”. Benne rejlik húsvét (kereszt), pünkösd (szárny) szim-
bolikája is. A Székesfehérvárról érkező, Csákváron áthaladó Feltámadási 
menet először az evangélikus, majd a református templomot érintette. 
Az evangélikus kórus húsvéti énekekkel, a református hittanosok verssel 
és a Nagytiszteletű Úr szavaival köszöntötte a feltámadt Krisztust. Végül 
a katolikus templomban szentmisén vettük át a feltámadási jelvényt. 
Rákötöttük szalagunkat a következő felirattal: „Egységben a Föltámadt 
Krisztussal! Csákvári Katolikus, Evangélikus, Református Egyházközség”. 

2012.04.22. Dr. Csányi Lászlóra emlékeztünk

Születésének 87. évfordulójához közeledve április 22-én dr. Csányi 
Lászlóra emlékezve, már második alkalommal látták vendégül a csákvári 
kórusok és az önkormányzat, az egykori Magyar Rádió Gyermekkórusából 
alakult Vox Hungarica Női Kar tagjait,a karnagy feleségét Botka Valéri-
át, lányát Csányi Valériát, valamint testvéreit. Nagy élményt nyújtott a 
Szanatórium kultúrterme közönségének a Vox Hungarica Női Kar szín-
vonalas koncertje, majd a tavalyi évhez hasonlóan a csákvári kórusok 
is csatlakoztak a „csapathoz” és Döbrössy János karnagy vezényletével 
együtt énekeltek.  A műsor után a szülőháznál Várkonyi Mátyás, a Vér-
tes Múzeumban pedig Kunstár Béla emlékezett Csákvár Díszpolgárára. és 
mindkét helyen koszorúkat helyeztek el az emléktábláknál. Az ünnepség 
hivatalos menete után közös énekléssel és beszélgetéssel fűztük szoro-
sabbra a szálakat vendégeinkkel.

2012.04.23. Labdarúgó Diákolimpia

8 csapat részvételével rendezték meg a Labdarúgó Diákolimpia I. kor-
csoportos megyei döntőjét Csákváron. A csákvári csapat hatalmas küz-
delemben a második helyet szerezte meg Sárbogárd mögött, Agárd előtt! 
Gratulálunk! 


