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Csákvárt
sikerrel
képviselte Molnár Zoltán
a tájfutók között, a szeptember 8-án Zánkán, a
volt Úttörőváros területén
megrendezett
Országos
Rövidtávú
Bajnokságon. F35 kategóriában a selejtezőben
és a döntő futamban is
győzött, így országos bajnoki aranyérmet szerzett.

tának eredményes szereplésében.

Szeptember 9-én pedig
Uzsabányán a tájfutók
Országos Pontbegyűjtő
Csapatbajnokságán nagy
része volt a Tapolcai Honvéd SE F105-ös, bajnoki
ezüstöt szerző csapa-

2012.OKTÓber

2012.09.15. Rendészeti Nap Csákváron

A harmadik Rendészeti Nap célja változatlanul az volt, hogy együtt és
egy helyen vonultassa fel és mutassa meg a lakosság számára azokat az
embereket, akik önkéntesen és hivatástudatból segítséget nyújtanak számunkra a veszélyben és a bajban.
A kellemes napsütéses őszi délutánon az érdeklődő látogatók megismerkedhettek a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzet Felderítő Csoportjának munkájával, de eljöttek Székesfehérvárról a tűzoltók, és a csákvári mentőszolgálat munkatársai is. Az önkéntes
tűzoltókat a helyi, a vértesacsai, valamint a biatorbágyi kollégák képviselték. A rendőrség is nagy erőket „vetett be”, a FM RFK Bűnmegelőzési Osztályát, a bicskei RK munkatársait, valamint a budaörsi RK kutyás egységet, és itt volt az Autópálya Rendőrség motoros rendőre is. Katonáné dr.
Venguszt Beatrix polgármester és Setét Vilmos a Rendészeti Kerekasztal
vezetője köszöntötte a megjelenő dr. Varga Péter r. ezredest a FM RFK
új főkapitányát, dr. Balázs Sándor r. alezredest a Bicskei RK vezetőjét és
Pápai Imrét az OMSZ fejér megyei vezető mentőtisztjét.
A szervezők a csákvári gyerekek közlekedésbiztonságának növelése
érdekében kerékpáros ügyességi versenyt is rendeztek. Az esemény
másik nagyon fontos küldetése - a Csákvár Jövőjéért Közalapítvánnyal
együtt- a településen egy térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges önerő összegyűjtése is volt. A szervezők lelkesedése és érdekes programok jellemezték a délutánt a csákvári Pihenőparkban.

2012.09.14. Segítség a madaraknak
Egy szép őszi délutánon iskolánk kerékpáros szakkörének tagjaival biciklire pattantunk és Boglártanyáig tekertünk. A learatott napraforgó táblán
szotyola tányérokat szedtünk azzal a céllal, hogy eleséget biztosítsunk
télire a madaraknak. Nemcsak a madaraknak tettünk jót, hanem gyakoroltuk a közúton való közlekedést is. Vidám hangulatban telt a délután.
2012.09.22. Autómentes Nap = környezetbarát közlekedés
Csákvár első alkalommal csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által meghirdetett Európai Mobilitás Hét rendezvényéhez, az Autómentes
Nap megszervezésével.
Szombaton délelőtt mentesítették a Szabadság téri buszmegálló és parkoló területét a motoros és autós forgalom elől. Erre a területre csak
gyalogosan, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel lehetett behajtani. Az érdeklődők a környezetvédelmi tesztek, kérdések kitöltése után
ajándékokkal távozhattak. A gyerekeket rajzverseny várta, ahol szép és
kreatív művek készültek el. Az elkészült rajzokat a régi iskola épületében
a faliújságon lehet megnézni.
Az esemény népszerűsítése érdekében jövőre egy kerékpáros felvonulás
lebonyolításában is gondolkodnak a szervezők.

2012.09.14. MESZK I. Szakdolgozói nap
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér megyei Területi
Szervezete első alkalommal rendezte meg a szakdolgozók napját, amelynek megszervezését a Csákvár- Bicske helyi szervezet vállalta magára. Az
eseménynek a Publo Étterem adott otthont.

2012.09.23. Új református testvérgyülekezet látogatása

A rendezvényen Dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke, Bokorné Sike Erika,
a F. M. Területi Szervezet elnöke, Szabó Lászlóné, a helyi szervezet elnöke és Mészáros Tamás alpolgármester adta át a szakmai elismeréseket.
Az Összhang Kamarakórus és Mészáros János Elek műsora színesítette a
programot. A nap második részében tudományos előadások hangzottak
el, majd a vendégek Mészárosné Ágoston Ildikó és Szverle Balázs idegenvezetésével látogatást tettek az Esterházy kastélyban és parkjában.
Jövőre a Szent György Kórházban találkozunk Székesfehérváron!

A Csákvári Református Egyházközség szeptember 23-án ünnepélyes istentiszteleten vette fel a testvérgyülekezeti kapcsolatot a székely Makfalva református gyülekezetével. Ezen az alkalmon nagytiszteletű Kiss
Károly makfalvai lelkész hirdette az Igét, a küldöttséget dr. Kis Boáz lelkész
köszöntötte. Az ünnepségen jelen volt Márton Zoltán makfalvai és Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári polgármester. A 44 fős vendégsereg
megtekintette a nagyközség nevezetességeit is, Szmolkáné Bene Ibolya
és Mészárosné Ágoston Ildikó vezetésével.

Hírmondó KRÓNIKA 2012. OKTÓBER
Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Közösségi filmvetítés
2012. október 10-én szerdán 17.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében közösségi filmvetítést szervezünk a máig
ható lezáratlan magyar közelmúltról. Budapest három helyszínének valós
eseményeit dolgozta fel az alkotópáros egy elgondolkodtató dokumentumfilm keretében a magyar holokauszt olyan eseteiről, amelyekről kevesen és keveset tudnak.
A „Vígasztaljátok népemet” Ézsaiás 40/1-2. című dokumentumfilm vetítésére pedagógusokat, intézményvezetőket, önkormányzati dolgozókat,
helyi egyházi vezetőket várunk, és minden érdeklődőt szívesen látunk.
A vetítés ingyenes, időtartama 60 perc.
Önkormányzat

Eseménynaptár 2012.10.01. – 10.31.
13.

Intézményi hírek - Családsegítő

ELKÖLTÖZTÜNK
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új helyszínen, a Gondozási
Központ épületében, a Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. szám alatt várja a
hozzájuk fordulókat.
Ügyfélfogadás:
hétfő-szerda-péntek: 8-12 óráig
		
csütörtök: 13-17 óráig
Ingyenes jogi tanácsadás:
szerda: 15-16 óráig
Ingyenes pszichológiai tanácsadás és terápia (előzetes időpontkérés szükséges!):
hétfő-kedd: 9-17 óráig

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

TISZTELT SZÜLŐK!
Egy tiszteletteljes kérdéssel fordulunk Önökhöz: Egy hatodikos és egy hetedikes iskolai élete kevésbé fontos, mint a többi tanulóé?
Feltűnt, hogy az iskolai szülői értekezleteken a szülői részvétel nagyon
változó képet mutat! A felsősök kezdő, ötödik évfolyamának összevont
szülői értekezletén majdnem teljes létszámban jelentek meg az érintettek. (Csupán néhány indokolt hiányzó volt.) A pályaválasztás előtt
álló 8. évfolyamosoknál pedig alig hiányoztak a Szülők! A részvétel kb.
96 % volt, nem úgy a 6. és 7. évfolyam értekezletein, ahol ez a szám SAJNÁLATOS módon csak 60 % körül van. ELGONDOLKODTATÓ! Miért lett
ennyire elhanyagolható a szülőknek e két évfolyamba járó diákok iskolai
élete, munkája, tevékenysége?! Hiszen egy tanévben csupán két szülői
értekezlet van, ahol elhangzanak a közösséggel kapcsolatos javaslatok,
programok, döntések születnek, aláírások kellenek. Sajnos a részvétel
néhány éve csökkenő.
Tisztelettel KÉRJÜK a kedves Szülőket, hogy lehetőleg mindenki vegyen
részt gyermeke szülői értekezletén, így talán még sikeresebben tudunk
együtt dolgozni: tanuló-szülő-pedagógus! Ha munkája vagy más elfoglaltsága ebben megakadályozza, kérjük néhány napon belül személyesen vagy telefonon keresse fel gyermeke osztályfőnökét a kapcsolattartás
és az elintézendő feladatok miatt!
Szeretnénk a kedves Szülők figyelmét felhívni a tanulói mulasztások,
hiányzások igazolására is. A Házirendünkben foglaltak betartásával kérjük, hogy a hiányzásokat a hiányzást követő 5 tanítási napon belül és
lehetőleg az ellenőrzőbe való orvosi vagy szülői beírással szíveskedjenek
igazolni! Együttműködésükben bízva KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET!
Osztályfőnöki Munkaközösség
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Szüreti bál és felvonulás

14.00 HAGYOMÁNYOS SZÜRETI FELVONULÁS
A felvonulás megállóinál csákvári néptáncos gyerekek
táncolnak, énekelnek.
Útvonal:
● 1. Széchenyi u. , Arany J.u.,Bokréta u., Városkút ivó ●
megálló,műsor
● 2. Petõfi u., Nemeskert● megálló,műsor
● 3. Temetõ köz, Árpád u.- Kálvária u.sarok ● megálló,műsor
● 4. Mikes u.- Rákóczi u.sarok ● megálló,műsor
● 5. Damjanich u., Úttörõ tér ● megálló,műsor
● 6. Radnóti u., Csárda ● megálló,műsor
● 7. Szabadság tér ● megálló,műsor
20.00 Szüreti bál ● iskola tornaterme
A bálon a zenét Filotás Gábor és Páli István (Pusi) szolgáltatja
Belépõjegyek 1000 Ft-ért ,
Támogató jegyek 500 Ft-ért kaphatók:
Buncsák István Berényi u (Szódás)
Ált. isk. gazdasági irodájában
Kaszapné Márti Virágboltjában
A benzinkúton,Trimmel Istvánnál
Óvodában
Támogató jegyek az osztályfőnököknél is vásárolhatók.

20. 14.00 Megemlékezés az ‘56-os forradalom évfordulóján ●
23. 17.00

Vaskapu-völgy

Ünnepség az ‘56-os forradalom évfordulóján

Házasságkötő terem, koszorúzás Szabadság tér

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
OKTÓBER
Katolikus Egyház
Plébánia telefonszáma:
354 – 369
A katolikus templom főbejárata naponta 8.00-19.00 óra között nyitva
van, mivel elkészült az új üvegfal, melyen keresztül a templom belseje
látható.
A biztonság érdekében a főbejáratot folyamatosan két kamera figyeli.

Református Egyház
06. 9:00 Hittanos kirándulás Budapestre Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban vagy az alábbi telefonszámon: 06-20-931-8075.
06. 10:00 Az iskolások hittanos évnyitója
14. 10:00 A Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde évnyitója
21. 10:00 Ünnepi istentisztelet, hálaadás az 1956-os szabadságharcért. 1956-os szobor koszorúzása a Kálvin kertben (Kálvin u. 11.).
Vasárnaponként fél 10-től diák-istentiszteletet tartunk, a református templomban.
Elérhetőségünk: 06-20-931-8075.

Evangélikus Egyház
07. 11:00 a teremtés ünnepe, őszi betakarítási hálaadó istentisztelet
úrvacsorával

11-14. Nürnberg Jubiläumsfest
13. 10:00-16:00 Deák tér Országos Evangélizáció
21. 11:00 CSALÁDI (rendhagyó, könnyűzenei) ISTENTISZTELET
21. 16:00 Tordason Egyházmegyei Kórustalálkozó
24. 18:30 Férfikör
26. 18:30 Asszonykör
31. 18:00 Reformáció ünnepi istentisztelet az evangélikus templomban

NOVEMBER

04. 11:00 Úrvacsorai istentisztelet
Október hónap igéje:
“Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.” (Jeremiás
siralmai 3,25)

