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2012.07.09-16. A Diákönkormányzat tábora

Az idei nyáron a már hagyományos balatoni táborban 2012. július 9-től 
töltött el egy hetet Balatonakaliban az iskola 40 tanulója és 6 pedagó-
gusa. Eddigi jól bevált programjaikat, foglalkozásaikat új színfolttal gaz-
dagították: a kézműveskedések, sportolás és a fürdőzés mellett nagy 
hangsúly került a PECÁZÁSRA! Azoknak a “ szaktáborosoknak “, akik rend-
szeresen és nagy kedvvel horgásznak a mindennapokban is, biztosított 
volt a hajnali, délutáni és esti horgászási lehetőség. 18 tanuló csakis a 
pecázás miatt jött el. A napi élménybeszámolók után nagy érdeklődéssel,    
kíváncsisággal nézték mindannyian a pecázókat, akik a strandon a 
horgászoknak elkülönített stégen tették próbára szerencséjüket. Izgultak, 
szurkoltak, hogy minél több és nagyobb halat sikerüljön kifogniuk. Nagy 
örömmel gratuláltak a horgászverseny LEGjeinek: a LEGtöbb halat kifogó, 
a LEGkisebb halat - LEGnagyobb halat kifogó alsós - felsős lánynak, fiúnak.

A tábor végén már többen jelezték a HORGÁSZMESTER: Nádori Laci 
bácsinak, hogy  jövőre ők is megpróbálkoznak a pecázással. A tábori 
tűzrakóhelynél immár nem csak szalonnát sütöttek, hanem a horgászok 
által kifogott keszegeket is, amit aztán igencsak jóízűen fogyasztottak 
el. Öröm és igazi kikapcsolódás volt ez a tábor, hiszen mindenki megta-
lálta a neki legmegfelelőbb programot:kézműveskedés, sportolás, játék, 
pecázás, fürdés, csúszdázás, tánc, buli...stb.

2012.06.16-18. Táborozás Boglártanyán

Jutalomtáborozáson vett részt 43 gyermek Boglártanyán, akik a madarak 
és fák napi vetélkedő sorozaton a legeredményesebben teljesítettek. A 
három nap alatt sok érdekes programon vettek részt Aczél Gergely szak-
mai vezetésével. A réten rovarokat gyűjtöttek és figyeltek meg, a növé-
nyek apró részeiből „színképet” készítettek, éjszakai túrán hallgatták az 
erdő hangjait és vizsgálták a csillagokat, az erdőben található növényi 
részekből képeket alkottak és közben sokat játszottak, számháborúztak 
és finomakat ettek. Szobánként önállóan végeztek kutatómunkát egy-
egy környékbeli állatról, és az utolsó délelőtt kiselőadásokat tartottak. 
Köszönet a sok élményért!

2012.08.03. Anyatejes világnap

A babának fél éves koráig más folyadékra, táplálékra nincs szüksége csak 
anyatejre. A szoptatás népszerűsítéséért augusztusban120 ország az any-
atejet ünnepli. A WHO augusztus első hetét a szoptatás világhe-tévé, 
augusztus 1-jét az anyatejes táplálás világnapjává nyilvánította. Ez alka-
lomból Csákváron idén másodszor került sor e nemes ünnepség megtar-
tására, melyre a védőnők meghívták a 2010-2011-ben született babákat 
és édesanyjukat, akik legalább hat hónapos korukig csak anyatejjel táplál-
ták gyermeküket, valamint az első gyermekükkel várandós kismamákat. 
A védőnők virággal, képeslappal, pogácsával és színvonalas ünnepséggel 
kedveskedtek. A csákvári iskolások műsora után Makai Kinga védőnő és 
szoptatási tanácsadó kötetlen beszélgetésben adott tanácsokat az any-
ukáknak.  Raduka Gyöngyi védőnő babamasszázst tartott a legkisebbe-
knek. Az ünnepségen köszöntőt mondott Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
polgármester és a vezető védőnő Schweininger Józsefné. 
2012.08.06-10. Tábor a Vértes Múzeumban

„Ha az ember azt gondolja, hogy jó ügyet szolgál, jót tud tenni 
(nemcsak magának, hanem másoknak is), az erőt ad!” (Balog Zoltán)
Augusztusban negyedszer szervezte meg a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesület a múzeumi tábort.  Egy hét alatt négy csoportban 67 gyerek 
ismerkedett a múzeummal, és a középkori élettel. Dr. Nádorfi Gabriella 
régész a Vértesben található várakról szóló előadása után elkészítették 
Dornyi Mihály segítségével saját várukat, Pölöskeyné Tihanyi Tímeával 
pedig címerünket. Megismerték és kipróbálták Gergő Katalinnal a csipke-
verést, kézműveskedtek Kisfaludi Sándornéval, fontak, varrtak, gyöngyöz-
tek Véber Józsefnével és a Foltvarró Szakkör tagjaival. Bemutatót láttak 
Fazekas Balázs díszfegyver készítőtől, majd agyagedényeket készíthettek 
Lönhárd Edittel. Volt közös főzés, fürdés, és lovagi próba a nemesi ado-
mánylevélért. Végül kirándultak Várpalotára, Balácára és a Balatonra. Bo-
rosné Berki Zsuzsa figyelte, hogy mindig kéznél legyen a szülők meglepe-
tése: a friss gyümölcs, zsíros-, lekváros-, vajas-mézes kenyér és üdítő. 
Bízunk benne, hogy jövőre is lesz tábor. Ez a hét példa arra, hogyan tudja 
néhány múzeumbarát pedagógus, helyi vállalkozó, szülő EGYÜTT meg-
teremteni a gyerekek hasznos, vidám nyári programjának lehetőségét. 
Jóleső érzés volt megtapasztalni a segíteni akarást, az „együtt lélegzést”, 
az összefogást. Ez a hét az önzetlen SZPONZOROKKAL együtt vált fantasz-
tikusan élménydússá, sokszínűvé a GYEREKEKNEK!
2012.08.18. Csákvári alkotók kiállítása

Az időszaki kiállítások tavasztól őszig tartó időszakának újabb tárlatán a 
Vértes Múzeumban a hagyományoknak megfelelően a helyi amatőr kiál-
lítók munkái láthatók: a Kreatív Műhely (Szauer Adrienn, Metykó Zoltán-
né, Tóth Jánosné, Czinkóczki Ágnes és Szmolkáné Bene Ibolya)  festmé-
nyei, üvegfestményei, Gál Ákos és Vidermann László fafaragásai, Dornyi 
Georgina kézműves modern ékszerei és a horgolással, gyöngyhorgolással 
foglalkozó csoport (Czipóth Istvánné, Majtán Lászlóné, Jeneyné Bán Ani-
ta, Szabó Józsefné, Kaszap Imréné, Kovács Tiborné, Járó Jánosné, Herczeg 
Károlyné, Solymosi Béláné) tagjainak finom munkái. A kiállítás szeptem-
ber 6-ig tekinthető meg, 8-án  Berecz Katalin kiállításával folytatódik az a 
sorozat, melyben jövőre új tehetségek és új munkák bemutatását tervezi  
a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület. 
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eGYHÁzI esemÉNYeK
szeptember
Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:
 Hétfő   15.00 – 17.00
 Kedd Szerda Péntek  9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369
Református  Egyház
23.  10:00   Ünnepi istentisztelet testvérgyülekezeti kapcsolatot
                                                                                           felvétele székelyföldi makfalvával
A Lorántffy református Óvoda és Bölcsőde várja a gyermekeket az új nevelési évben is, 
ahol külön órák lehetősége is biztosítva van. Óvodánk a Bethesda Gyermekkórházzal 
több, mint tíz éves kapcsolatot ápol, ez a kórház az ország legjobb gyermekkórháza. 
Az új tanévben is várjuk a hittanos gyermekeket, kérjük a felelősen gondolkodó 
szülőket, küldjék gyermekeiket a hittanórákra. 
Diák istentisztelet minden vasárnap fél 10 órai kezdettel lesz, a templom-
ban, Kunstárné Takács Irénke kántor asszony vezetésével. 
Október 6-án, szombaton budapesti kirándulásra hívjuk az iskolás korú gyermekeket, 
jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban. E-mail: kalvinotthon@freemail.hu
A Lelkészi Hivatal elérhetősége:
tel./fax: 06-22-354-071 vagy 06-20-931-8075.
Evangélikus  Egyház
02. 11:00 Tanévnyitó istentisztelet
09.             Gyülekezeti kirándulás - jelentkezni lehet
                                                                            Szebik Károly lelkésznél.
13.  9:00   Istentisztelet - Lelkészgyűlés
29.             Szákszend Egyházmegyei Missziói Nap
OKtÓber
07. 11:00  Őszi betakarítási hálaadó istentisztelet
11-14.       Nürnberg, Bajor-magyar evangélikus testvérkapcsolat
                    20. évforduló ünnepsége, a Harmonia Floriana Kórus
                     szolgálatával.

szeptember
04.  13:00-18:30    Véradás ● Közösségi Ház (Szabadság tér 3)
05.  16:30   Zeneiskola tanévnyitó ● új iskola
08.                 Berecz Katalin festőművész kiállítása 
09.                 Szabó Laci bácsi emléktúra ● Terszty. Sportközpont
15.                   Rendészeti nap  ● Pihenőpark - Rákóczi utca
22.                 Európai Autómentes Nap
28.  15.00    Szépkorúak filmklubja: A hölgy egy kissé bogaras
                             (1938. Ráthonyi Ákos) ● Házasságkötő terem
29.  09:00  XIII. Hagyományos Mihály-napi lovas- és pásztortalálkozó
                        Fogathajtás, gulyás és csikós programok, gyermekprogramok,
                        gasztronómiai kínálat, kulturális programok ● Csikóakol, Berényi út.
                         Jelentkezés a pásztorétel főző versenyre:
                         Szeptember 28-ig személyesen a Pro Vértes Nonprofit Zrt.,   
                         Csákvár, Kenderesi utcai irodájában, (Geszner-ház)
                         Tel./fax: 22/354-420 E-mail: provertes@provertes.hu
                         vagy Csákvári Lovasok Baráti Köre, Bakonyi János
                         Tel.: 20/9558-114

Szeptember
Szeptember
Szeptember
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3. h.
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10. h.
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1. h.
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19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
18:00
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Csipkeverő kiállítás a Vértes Múzeumban
Aug 19. (ism.)
Aug 20. 
Fazekasnap
Aug 19.-i ünnepség a Ref. templomban
Aug 20. (ism.)
Fazekasnap (ism.)
Csákvári Híradó
Csákvári Híradó (ism.)
Évnyitó ●  Berecz Katalin kiállítása

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2012.08.18-20. Floriana Napok 2012.  

Rekkenő hőség, 
tömeg, hideg sör és jó 
hangulat jellemezte 
az idei Floriana Na-
pokat.
Nagy érdeklődés kí-
sérte az ünnep vala-
mennyi eseményét, a 
műfüves pályaavatót 
az Aqvital-Publo 
Csákvár első NB II 
mérkőzését és két 
kiállítás megnyitót.  
A községi ünnepély 

a hagyományoknak megfelelően az Új kenyér megáldásával kezdődött 
és kitüntetés és díjak átadásával folytatódott, melyet a Harmonia Flori-
ana Kórus előadása színesített.  Nagy sikert aratott a helyi általános és 
középiskolás tanulókból álló, Paulini Béla Színtársulat által bemutatott 
népmese, és természetesen a tűzijáték is. Nagy volt az érdeklődés a lako-
sok és a kutyák körében is a vadászkutyafajta-bemutató és kutyaszépség-
verseny iránt is. Sok szép trófeát és színvonalas lovas-programokat, szín-
padi műsorokat láthattak a látogatók. Az ingyenes légvár és állatsimogató 
helyszíne hosszú időre megállította a gyermekes szülőket.
Este a zenei fellépők, a Dupla Kávé együttes, a Viking és Zámbó Zsolt 
műsorának idejére ért csúcspontjára a látogatók száma.

2012.08.19. Haranglábszentelés Bodméron 

A Szent István napi ünnepség keretében 
új haranglábat szenteltek Bodméron, me-
lyen az 1832-ben a Bodméri Katolikus Hívek 
adományaiból öntetett harangot helyeztek 
el. A harangláb a Bodméri Katolikus Hívek 
adományaiból, az önkormányzat támogatásával, 
Balogh István László kőfaragó mester cégének 
munkájával és Grasl György lakatosmunkájával 
készült el. A szentelést Ambrózy Tamás atya, az 
áldást Kolozsváry-Kiss János nagytiszteletű úr 
végezte. Kolozsváry-Kiss Jánosné verssel, a Vér-
tesboglári Katolikus énekkar énekkel szolgált az 
ünnepségen.

A bodmériak régi álma vált ezzel valóra: a haranggal és a haranglábbal 
tisztelegtek a Magyarok Nagyasszonya a Boldogságos Szűz Mária előtt, 
kegyelmébe ajánlva Bodmért, e több mint 700 éves települést, melynek 
neve szláv eredetű szóból fordítva annyit jelent: Isten Békéje.

2012.08.19. A Református Egyházközség életéből

Az Egyházközség tájékoztatása alapján: István királyra emlékeztek augusz-
tus 19-én, a 10 órás istentiszteleten, melyen Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő úr tartott ünnepi beszédet. Igét hirdetett Szaszák Attila kamo-
csai lelkipásztor, a nemzetért imádságot mondott Orbán Zoltán Nagy-
várad – hegyközújlaki lelkipásztor. Az ünnepségen jelen voltak a Nagy-
várad – hegyközújlaki és a kamocsai testvérgyülekezet küldöttei. 

Jól sikerült a 
balatonfűzfői ifjúsá-
gi táboruk, melyen 
több, mint 30 fiatal 
vett részt, s pihente 
ki a tanév fáradal-
mait. A hittan-olimpia 
győzteseit a Magyar 
Kosárlabda Szövetség 
ajándékaival jutalmaz-
ták.
Minden évben 
kiemelkedő program-
ja a gyülekezetnek a 
határon túli kirándu-
lás. Idén Felvidékre 
kirándultak, 35 fővel. 
Kamocsa, Érsekújvár, 
Nyitra, Galánta, Vág-
sellye, Dunaszerdahe-
ly, Alistál és Pozsony 
református gyülekeze-
teit, valamint várait és 
kastélyait látogatták 
meg.


