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2013.04.26-28. Elismerés tenyésztői munkáért
Április 26 és 28 között rendezték meg Hódmezővásárhelyen a XX. Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat, amelyen Horváth Józsefné és
Kopócs Tamás a csákvári Gidrán ménesből négy lóval képviseltette magát.
A rangos eseményen a Kisbéri Gidrán Lótenyésztők Országos Egyesülete
díját, kiemelkedő, hosszú évek óta tartó tenyésztői munkájáért, Horváth
Józsefné vehette át.

2013. JÚNIUS

2013.05.02. Arany fokozatú
véradó szervező
A 2013. évi Vöröskeresztes Világnap alkalmából arany fokozatú
kitűntetésben részesült Molnár
Aranka védőnő, aki 2009 óta
önkéntes véradó szervezőként
végzi munkáját és szervezi a
véradásokat Csákváron. A jeles
kitűntetést
Székesfehérváron
Fábián Károly a Magyar
Vöröskereszt Fejér megyei
szervezetének elnöke adta át. Ez
az elismerés a csákvári véradásokon rendszeresen megjelenő
nagy
lakosságszámnak,
és
Aranka lelkiismeretes szervezői
munkájának köszönhető.
Gratulálunk a kitűntetéshez és
még ennél több önkéntest kívánunk a véradásokon.

2013.04.27. Előkelő helyezés
Hegyessy Luca, az Esterházy Iskola 5. c
osztályos tanulója a
Nemzetközi
Kenguru
Matematikaversenyen
az előkelő országos 14.
helyezést érte el. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre Budapesten
került sor az ELTE Bolyai
termében. Gratulálunk
a kiemelkedő eredményhez!

2013.05.01. Névnap május 1-jén
A lakók kezdeményezésére tartottak majálist Csákváron a Május 1 utcában,
május 1-jén, amelyen igen nagy számban vettek részt az ott élők.
Az eseményt hagyományteremtő célzattal szervezték, hogy utcájuk
névnapját megünnepeljék. A kellemes nyárias szerda délelőttön gyorsan beszélgető csoportokká alakultak azok a szomszédok, akik a hétköznapok taposómalmában csak egy köszönéssel tudják üdvözölni egymást.
A gyerekek nyulakat kergettek, pónikat simogattak, játszottak. A felnőttek
beszélgettek, iszogattak, kikapcsolódtak. A finom ebéd után mindenki saját
készítésű névnapi sütemény hozott, amely csak növelte az esemény családias hangulatát.
A jól sikerült napnak a lakók reményei szerint jövőre lesz folytatása.
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2013.05.08-12. 25 éves a Pyrbaum-Csákvár közötti testvérvárosi kapcsolat
1988-ban kötötte meg az akkori tanácselnök, Viszló Gyula, és a németországi Pyrbaum polgármestere, Hermann Holzammer az első németmagyar testvérvárosi partnerszerződések egyikét. A szerződés aláírását
követően több kapcsolat is létrejött csákvári és pyrbaumi családok
között, amelyek máig tartanak. A két település együttműködését erősíti
evangélikus gyülekezeteik hosszú távú, 1999.óta tartó barátsága is, mely
elsősorban templomi kórusaik rendszeres közös fellépésében valósul
meg.
A meghívás május 8-12. közötti időtartamra szólt, Csákvár részéről a Harmonia Floriana Kórus tagjain kívül a polgármester, Mészáros Tamás alpolgármester, Setét Vilmos önkormányzati képviselő és Csákvár jegyzője,
Tóth Jánosné is részt vett a jubileum megünneplésében. Hivatalos volt
továbbá Csákvár erdélyi testvérvárosa, Kászon delegációja is, akik András
Zoltán polgármester vezetésével a csákváriakkal együtt utaztak el Németországba.
Az ünnepségre május 11-én, szombaton este került sor, melyen Guido
Belzl pyrbaumi és Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári polgármester
mondott beszédet. A német vendégfogadók egy, a településüket
ábrázoló festményt adtak ajándékba, a magyar vendégek pedig egy Pyrbaum - Csákvár 25. feliratú fahordót készíttettek erre az alkalomra, és
természetesen jó csákvári borral töltve adták át.
A kapcsolat tovább építése jegyében sor került a testvértelepülések római katolikus egyházközségeinek kapcsolatfelvételére is, tovább erősítve
a Pyrbaum-Csákvár együttműködést.

2013.05.28. 9:41:09

Hírmondó KRÓNIKA 2013. JÚNIUS
Eseménynaptár 2013.06.01. – 06.30.
JÚNIUS
01.
01.
04.
08.
08.
14.
19.
22.

2013.05.11. III. Európa Nap és Vértesi Sportnap
Már harmadik alkalommal sikerült megrendezni az Európa Nap és Vértesi
Sportnap rendezvényét.
Az idei év május 11-i reggeli esős szeles idő nem kedvezett az eseménynek, így a korai időpontra tervezett főzőverseny elmaradt. Délutánra azonban a kegyeiben fogadta az időjárás a programot, így valamennyi
benevezett futball és kézilabda csapat részt vett a bajnokságban. Teljes
létszámmal megjelentek az Európa vetélkedőre jelentkezett iskolások is,
sőt még a helyszínen is kialakult egy csapat a jelenlevő gyerekekből.
Nagy örömünkre szolgált, hogy program szerint megtisztelte jelenlétével
rendezvényünket Szlovénia nagykövete: Őexc. Darja Bavdaž Kuret, aki
Herczog Edit Európai parlamenti képviselővel és Bokodi Szabolcs önkormányzati képviselővel együtt nyitotta meg a rendezvényt.
A délutáni programok a színpadon és a szabadtérben egyaránt lezajlottak. Láthattuk a Gróf Esterházy Móric Általános iskola alsó tagozatos
színjátszóit, a Gánti Nemzetiségi Néptánccsoportot, a Gánt-Bányatelepi
otthon lakóinak műsorát, a lovasberényi asszonyokból álló Rezeda néptánccsoportot, a fehérvári fiatalokból álló Music Kell musical csoportot.
Szabadtéren láthattuk Kocsis Kata és a Waldez Ranch csoportjának western, valamint a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársának kutyás bemutatóját.
Este a Generations együttes jó hangulatú fellépése, majd Retro disco
szórakoztatta a későn fekvőket.
A rendezvény szervezői köszönik a támogatásokat és a rendezvény lebonyolításában részt vevő segítők munkáját, amely nélkülözhetetlen volt a
sikeres naphoz.
2013.05.15. Kőlevesből ezüstérem
Az iskola dráma csoportja színjátszó találkozón vett részt Bicskén. A
kőleves c. meséjükért ezüst minősítést kaptak. A szegény legényt játszó
Wisniewski Marcellt különdíjjal jutalmazta a zsűri.
2013.05.9-14. Csákvári futó országos csúcsdöntése
Pula Tamás, csákvári fiatalember, az
EMU tagja, részt vett egy embert próbáló
versenyen Balatonfüreden, ahol elrajtolt
a tizenhét nemzet legjobbjait felsorakoztató mezőny, köztük magyar, ausztrál,
finn, brazil, dél-afrikai, skót, guatemalai,
szlovén és norvég ultramaratonisták. A
helyezési sorrendet a 6 nap alatt megtett kilométerek száma határozta meg.
Tamás már kétszer indult ezen a versenyen: 2011-ben 615 km-t, 2012-ben
736 km-t teljesített, amely korosztályos
csúcs volt. Akkor határozta el, hogy egy
még kiemelkedőbb eredményt is képes
teljesíteni. Célja új országos csúcs felállítása volt. A felkészülés alatt - a munkája
mellett - egyre hosszabb távokat futott,
heti 160-200 km-t.
Tamás versenytaktikája: 24 óránként 150
km-t fut és 4 órát alszik. A megvalósítást
nehezítette az időjárás szeszélyessége, a
fáradtság és a fizikai fájdalmak leküzdése. Az ötödik nap végére sikerült
600 km-t teljesítenie. Az utolsó 24 órában csupán 2 x fél óra alvást engedélyezett magának. Éjjel 4 óra felé lépte át a 700 km-t. Már csak 8 óra volt
hátra a versenyből! Egyre gyorsabb köröket futott.
Hatalmas ováció fogadta a csúcsdöntést, melyet Sipos István tartott 2009
óta 756 km-rel. A volt csúcstartó gratulált, az emberek magyar zászlót
lengettek. Sokan gratuláltak neki, többeknek könny szökött a szemébe,
hiszen magyar futó még nem állt dobogóra ilyen ultramaraton versenyen. 767,820 km teljesítésével 3. lett!
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Trianoni megemlékezés és családi nap ● Vaskapu-völgy
17:00 Csákvár II- Pusztavám ● Tersztyánszky Sportközpont
13:00-18:30 Véradás ● Gróf Esterházy Móric Ált. Isk. földszinti termei
16:00 Falvédő kiállítás ● Vértes Múzeum
Gyermeknap ● Csákvári Pihenőpark
17:00 Iskolai ballagás ● Esterházy Iskola
17:00 Évzáró ● Esterházy Iskola
Múzeumok éjszakája ● Vértes Múzeum

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
JÚNIUS
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.

Református Egyház

A református gyülekezetben az alábbi 12 fiatal tett konfirmációi
fogadalmat: Árvai László, Békési Márk, Hajagos Ferenc, Hordósi
Krisztina, Imrefi István, Lancsár Bálint, Lázár Márk, Németh
Tamara, Orlovits Regina, Pálfi Zsolt, Pintér Gábor, Szabó Roland.
A jó Isten áldását kérjük rájuk, hogy legyen valósággá életükben a
gyülekezetünk előtt tett fogadalmuk.
A pünkösdi ünnepeket gyülekezetünkben megtisztelte Anne-Marie
Heddad, a párizsi testvérgyülekezetünk főgondnoka, aki Isten áldását
kérte a csákvári reformátusokra.
A gyülekezet lelkipásztorát, dr. Kis Boázt a „Világ magyarságáért”
díjjal tüntették ki, Buzánszky Jenő, Böjte Csaba, Farkas Bertalan és
Pozsgay Imre társaságában.
Gyülekezetünk az idén június 21-22-23-án délvidéki kirándulást
szervez. Jelentkezni lehet a 06-20-9964-088-as telefonszámon.
A balatonfűzfői hittantábort az idén július 8-14-ig szervezzük.
Részvételi díj: 14.000,- Ft. Konfirmandusok, cserkészek, valamint a
kulturális versenyek győztesei kedvezményt kapnak.
A Lorántffy Református Óvodába és Bölcsődébe folyamatos a beiratkozás. Telefon: 06-22-254-071.

Elérhetőségünk: dr. Kis Boáz ref. lelkész,
8083 Csákvár, Kálvin u. 9. Tel.: 06-22-354-071.

Evangélikus Egyház
02. 11:00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
09. 11:00 Istentisztelet (vasárnap)
16. 11:00 Tanévzáró istentisztelet (vasárnap)
23. 11:00 Istentisztelet (vasárnap)
30. 11:00 Istentisztelet (vasárnap)
Jún. 30 - Júl. 6. Nagyveleg Nyári hittanos tábor
Jún. 30 - Júl. 5. Csákvár Nagy Zengő tábor

JÚLIUS

05. Csákvár táborzáró zenés áhítat (péntek du.)
14-19. Csákvár Kis Zengő tábor
19. Csákvár táborzáró Zenés áhítat
Szeretettel várjuk nagyvelegi és csákvári táborainkba a jelentkezőket!

Csákvár-Gánt T v
júniUS HAVI MŰSORA

Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Július
Július

6. cs.
10. h.
13. cs.
17. h.
20. cs.
24. h.
27. cs.
1. h.
4. cs.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

dr. Csányi László kórustalálkozó (ism.)
Cantata Floriana kórustalálkozó
Európa Nap
20 éves a nyugdíjasklub
Cantata Floriana kórustalálkozó (ism.)
Európa Nap (ism.)
Tanár-diák hangverseny
Csákvári Híradó
Csákvári Híradó (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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