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2013.08.03. Gubányi Imréné kiállítása a Vértes Múzeumban
A múzeum kiállítási profilját
is színesítette Gubányi Imréné kiállítása, megelevenítve
egy letűnt világot. A festményeken a Kalocsa környéki
település hétköznapjai éppúgy megelevenednek, mint
az ünnepnapok eseményei.
A kiállítást Tóth Árpádné
Gubányi Mária, a 30 évvel
ezelőtt Népi Művészet Mestere címet elnyert festőművész lánya nyitotta
meg. Édesanyja munkáiról a következőket nyilatkozta: “Kalocsa mellett,
Homokmégyen nőttem fel. Egy zárt világ volt akkoriban, melyet a különleges népi hagyományok és a népviselet még inkább összekötött. Az
emberek összefogtak, minden munkát közösen végeztek, kalákában dolgoztak, közösen arattak, vasárnap délután együtt beszélgettek. Ezeket
festette meg édesanyám.” Gubányi Imrénét sokan ismerték Csákváron,
hiszen 2002-ben már megnyílt egy kiállítása a kórházban, és élete utolsó
éveit lányánál töltötte. Rá emlékezve Homokmégyről hagyományőrző csoport is érkezett a kiállítás megnyitóra, akik több generáció képviseletében,
népviseletükkel és énekeikkel idézték vissza azt az életet, melyet a művész
a képeken megörökített.
2013.08.09. Anyatejes Világnap ünneplése Csákváron
A Csákvári Önkormányzati Társulás keretein belül
működő védőnői szolgálat
- amely Bodmér, Vértesboglár, Csákvár és Csákberény
településeket látja el - ünnepséget szervezett a múlt
évben született gyermekek és szüleik számára az Anyatejes Világnap alkalmából. A meghívottak
az önkormányzati hivatal házasságkötő termében gyűltek össze. Elsőként
Katonáné dr. Venguszt Beatrix, a Csákvári Önkormányzati Társulás elnöke
köszöntötte őket, majd Dornyiné Eigner Ágnes vezető védőnő mondta el
gondolatait, hangsúlyozva az anyatejes táplálás fontosságát. A védőnők ünnepi műsorral is készültek: először Gécs Diána és Király Adrienn énekelt,
majd Dornyi Annamária mondott verset. Az idei évben is volt egy szakmai
előadással: a szülőknek Markovics Mónika homeopátiás gyógyszerekkel
foglalkozó szakember tartott tájékoztatót. A megjelent édesanyák egy szál
rózsát, és Kodolányi Borbála által készített emlékplakettet kaptak emlékül.
A programot Zámbó Zsolt és Hornai Zóra zenés műsora színesítette

2013.08.5-9. Múzeumi tábor
A múzeumi tábor 2008 nyarán indult, akkor még csupán 12 fővel, idén immár 84 fő
vesz részt ezen a csodás nyári programon. A
résztvevők számának növekedése jól példázza a tábor kiemelkedő fontosságát, hiszen a
gyerekek életének hasznos részévé vált.
A tábor ötlete elsőként Kunstár Bélában,
Kunstár Béláné Irénkében, és Bodrogai
Gyuláné Erzsi néniben vetődött fel. A gyerekekkel való foglalkozás abszolút önkéntes
munka, melyet szívből és örömmel tesznek.
A tábor ingyenes, mindent önerőből, összefogással és támogatásokkal oldanak meg, melyet a szülőknek és a helyi vállalkozóknak köszönhetnek. A tábor célja elsősorban a honismereti, néprajzi
ismeretek elsajátítása, a Vértes Múzeum és Csákvár történetének megismerése, amit a kézműves foglalkozások és kirándulások tarkítanak. Ilyen
kirándulások pl. a „Táblatúra”, amelynek keretin belül az összes csákvári
emléktáblához ellátogatnak, új és fontos ismereteket szerezve ezáltal, valamint séta a Vadászkápolnához, a Lőporoshoz. Megtekintik Dornyi Mihály
makett gyűjteményét a különböző várakról, a Vadászkápolnáról, a Tűzoltó
Toronyról. A túrák során fejlődik a gyermekek kitartása, valamint sportolásra is lehetőség adódik. A tábor minden évben más történelmi időszakot
dolgoz fel fő témaként: az idei évben a középkorral ismerkedhettek meg
a táborozók. A kézműves programok során a kisdiákok kipróbálhatják magukat a varrásban, agyagozásban, címerkészítésben stb. Ez a tábor idén is
igazán tartalmas volt, ahol minden gyermek megtalálta a számára izgalmas
programot.

2013. SZEPTEMBER

2013.08.17. Hobby kiállítás a Vértes Múzeumban
Megnyitotta kapuit a Vértes Múzeum szokásos Hobby kiállítása, amely
csákvári egyének, csoportok művészi munkáját mutatja be.
A tárlat idén is igen változatos volt. Kiállítók: Metykó Zoltánné
(gyöngyfűzés), Schmidt Attiláné (folvarrás), Béka Miklós (faragott
kocsi és hintó makettek), Katonáné Venguszt Beatrix (saját készítésű és
hímzésű ruhák), Majtán Lászlóné, Kaszap Imréné, Szabó Józsefné, Mohos Sándorné, Czipóth Istvánné, Herczeg Károlyné, Solymosi Béláné, Járó
Jánosné (horgolás), Szauer
Adrienn (gyöngyfűzés, ékszerkészítés), Juhász Mihályné (gobelin), Schneider Katalin (gobelin),
Török Gábor (festmények),
Dornyi Mihály (épület
makett). A kiállítást Kunstár Béla nyitotta meg,
méltatva az egyes kiállítók munkáit. Majd Fülöp
Zsombor zongorajátéka
és Csuta Rita fuvolazenéje
tette még szebbé a megnyitót. Szeptember 4-ig
tekinthető meg a tűzoltó
toronyból nyíló időszaki
kiállító teremben.

2013.08.17. Iskolatáskák Pyrbaumból
Albert Sandmair, korábbi alpolgármester és Franz Finkenzeller pyrbaumi
polgár segítségével 8 iskolatáska érkezett adományként Csákvárra. A
táskákat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fogja rászoruló családok gyermekei számára eljuttatni, a korábban érkezett további 6 táskával
együtt.
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2013.08.19-20. Floriana Napok 2013

2013.08.18. Csákvár várossá nyilvánítási ünnepsége
Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke,
Dr. Áder János Csákvár nagyközséget városi rangra emelte. 2013. augusztus 18-án 17 órakor kezdődött Csákvár várossá nyilvánítási ünnepsége. Ez
alkalomból az önkormányzat lezárta a Szabadság teret, terelőutat jelölve
ki az áthaladó forgalom számára.
Az ünnepséget a Himnusz hangjai nyitották meg, melyet a csákvári
kórusokból alakult összkórus tagjaival együtt énekelt a mintegy 2000
főt számláló ünneplő közönség. Majd Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester köszöntötte a megjelenteket, és felkérte a kerületi
országgyűlési képviselőt, Tessely Zoltánt ünnepi köszöntőjének megtartására. Képviselő úr beszédében azt kívánta: használja ki a várossá nyilvánítással járó lehetőségeket a település.
A beszédeket a város kulcsának megáldása követte: a római katolikus
egyházat Kutschi András címzetes prépost, a református egyházat dr. Kis
Boáz, az evangélikus gyülekezetet pedig Szebik Károly képviselte. Az áldás
után Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes átadta a város kulcsát a
polgármesternek, majd megtartotta ünnepi beszédét. Miniszterelnökhelyettes úr megemlékezett a település történetéről, egészen a római
időktől kezdve mutatva be Csákvár központi szerepét.
Az esemény zárása előtt a polgármester színpadra kérte Giesz János és
Bokodi István korábbi polgármestereket, valamint Viszló Gyulánét, a korábbi csákvári tanácselnök özvegyét. A három vezető, valamint képviselőtestületeik, tanácstagjaik munkáját méltatva egy-egy emléklapot nyújtott
át mindhármuknak, megköszönve mindazokat az eredményeket, melyekkel végül Csákvár várossá vált. Utolsó szónokként Nagy Dániel, Pátka polgármestere köszöntötte az új várost és minden lakóját a Csákvár központtal 2012.decemberében alakult Csákvári Önkormányzati Társulás tagjai
nevében.
Az ünnepséget az Örömóda többszólamú előadása, valamint a szózat
hangjai zárták.
A hivatalos esemény után ingyenes városvacsora várta a közönséget:
a Pro Vértes Közalapítvány és Kiss László vállalkozó összefogásával sült
szürkemarha, valamint pörkölt került az asztalokra. A csákvári borosgazdák jóféle nedűt kínáltak mellé, és egy több emeletes Csákvár-torta szolgált desszertként.
Este 8-kor kezdődött a Világnak világa c. rockopera válogatás a Tapolcai
Musical Színpad előadásában, többek között az Egri csillagok, a Honfoglalás, az István, a király, a Szabadság, szerelem és a Valahol Európában
c. rockoperákból, musical darabokból hangzottak fel jól ismert slágerek,
áttekintve Magyarország történelmét.
Az előadás után a Pro Vértes Közalapítvány által Csákvárról készíttetett filmet tekintette meg a közönség, majd tűzijátékkal zárult az önkormányzat
által szervezett programsorozat.
Az élet azonban nem állt meg a téren: hajnali 3-ig a Rock Bázis nevű zenekar zenéjére fergeteges utcabállal ünnepelte meg a közönség, hogy
Csákvár várossá vált.
Az ünnepélyes eseményen mindkét testvértelepülésünk képviseltette
magát: Pyrbaumból Konrad Heck, Kászonból pedig András Zoltán polgármester tette tiszteletét. Megtisztelő jelenlétüket köszönjük!

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a Floriana Napok!
Kihagyhatatlan programokkal igyekeztek biztosítani a felhőtlen szórakozást. Augusztus 19-én a hagyományos önkormányzati ünnepséggel
indult az eseménysorozat, amelyen az egyházak képviselői megáldották
az Új Kenyeret, és átadták a díjakat és kitüntetéseket. Ünnepi köszöntőt
Jankyné Kővári Csilla, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán Erőforrás Bizottságának elnöke, az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója mondott. Az ünnepséget az Összhang Kamarakórus fellépése tette színvonalasabbá.
Este a Paulini Béla Színtársulat A só című népmesével, a Pesti Fiatalok
Színháza a Mágnás Miska című operett előadással szórakoztatott. A nap
befejezéseként a különleges vízjáték nyújtott felemelő élményt a látogatóknak. Az későig maradók a Viking együttes zenéjére táncoltak.
Augusztus 20-án a szokásos, de nagy érdeklődéstől övezett kutyaszépségversennyel és lovasprogrammal kezdődött a nap. Az első közös városebédként kínált szarvas, vaddisznó és birkapörkölt gyorsan elfogyott.
Délután színes színpadi programok,este ismét a csákvári Paulini Béla színtársulat fellépése, majd a Sógorok együttes fergeteges műsora szórakoztatta a közönséget, végül késő éjszakáig Zámbó Zsolt zenélt.

2013.08.23. Tűzoltó létra Pyrbaumból
A csákvári tűzoltóság egy utánfutóként húzható, teleszkópos tűzoltó létrát kapott adományként Pyrbaumból. Az adományozó önkormányzat
még a Csákvárra szállításról is saját költségén gondoskodott.
A tűzoltók lelkesen szemlélték az új eszközt, amely baj esetén hasznos
segítséget nyújt majd a mentésben.
2013.08.24. Látogatás a Planetáriumban
31 fős csoport látogatott Csákvárról a Planetáriumba, ahol az első 3D
technikával készült, Csodálatos Univerzum c. magyar filmet tekintették
meg.
A csoport jelentős engedménnyel kirándulhatott: a Viszló Trans Kft. ingyenesen ajánlotta fel az autóbuszt, a csoportos kedvezmény révén pedig
a belépőjegy is jóval olcsóbb volt, mint egyedi látogatás esetén.
2013.08.24. Kirándulás Agárdra
41 fő látogatott Agárdra a Viszló Trans Kft. által ingyenesen felajánlott
autóbusszal a termálfürdőbe. Külön öröm, hogy csoportok jelentkeztek: a kórház dolgozói, illetve a Harangvirág Nyugdíjas Klub is jelentős
létszámmal vett részt a kiránduláson.
A fürdést gyermekek és felnőttek egyaránt élvezték. A csoportos kedvezménynek köszönhetően a belépőjegyből 15% engedményt adott a fürdő
vezetősége.

