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2014.10.05. A Tűzoltótorony ünnepélyes átadása
15,8 millió forintos Leader-pályázatból újult meg az Esterházy család által
1878-ban épített tűzoltótorony és szertár. Az Önkormányzat tulajdonosként több millió forinttal járult hozzá a munkálatokhoz. A Vértes Múzeum
Baráti Köre Egyesület kezdeményezésére ma a különálló épületben helytörténeti gyűjteménnyel Csákvár Emlékház néven múzeumként és kiállítóteremként várja a látogatókat.
A felújítást követő ünnepélyes átadáson Bokodi István, az Egyesület elnöke
és Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a német testvérvárosból érkezett pyrbaumi delegációt is. A
Dallam AMI 2. osztályos tanulóinak lelkes szereplését követően az egyházi
felekezetek áldásukat kérték az épületre. A nagyteremben a Csákváron festészettel foglalkozó művészek képei, az oldalszobában az egykori csákvári
zsidóság szomorú sorsával kapcsolatos tárgyak, a kisteremben az ügyes
kezű lányok-asszonyok kézimunkái, valamint a férfiak fából készült makettjeiből összeállított kiállítást nézhették meg az érdeklődők.

2014.10.11. Szüreti felvonulás és bál
Településünk hagyománnyá lett felvonulása idén is sok közreműködővel
indult hosszú útjára. A hét megállóhelyen bőséges étel-ital ellátást az iskola szülői munkaközössége szervezte. A műsort a Dallamalapítvány néptáncosai szolgáltatták fáradhatatlanul. Újdonság, hogy a városban látható
madárijesztők hirdették a felvonulást és a bált, melyeket az iskola osztályai
készítettek. Az esti bált a „magyar ruhás” nagylányok tánca nyitotta meg,
miután az iskola igazgatónője köszöntötte a mintegy 200 vendéget, akik
hajnali 4-ig fergeteges hangulatban mulatoztak.
A város apraja-nagyja e népi hagyomány éltetését a kocsisoknak, lovasoknak, cigányoknak, kisbírónak, bíró és bírónénak, táncosoknak, zenészeknek, tanároknak és nem utolsó sorban a szülőknek köszönheti.
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2014.10.20. Manók az Csákvár Emlékházban
A Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Manó csoportja (nagycsoport) a
felújított Tűzoltó torony helyiségeiben kialakított, Csákvár helytörténetét
bemutató Csákvár Emlékházba kaptak meghívást. Bodrogai Gyuláné a gyermekek érdeklődését felkeltő, színes előadásában mutatta meg a különböző
szobákban, a régi korokban használt bútorokat, használati eszközöket, különböző - Csákváron valamikor működő - kézműves mesterségeket.
Az óvodások, óvó nénik kívánnak Erzsi néninek jó egészséget, sok érdeklődő gyermeket, hogy előadásaival gazdagítani tudja tudásukat, megszeretesse velük Csákvár történetét, Csákvár nevezetességeit.

2014.10.23. ’56-os megemlékezés
Csákvár Város Önkormányzata ebben az évben is méltóképpen emlékezett
meg az 1956-os forradalom kitörésének évfordulójáról. Ünnepi beszédet
mondott Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere. A megemlékezésen
közreműködött a csákvári Cimborák Férfikórus Mohl Józsefné karnagy vezetésével. Gazdag Erzsi: Ifjúság, te vagy csillagunk, és Tihanyi Tóth László:
Romok között a járdaszélen című versét Hegedűs Péter tolmácsolásában
hallhattuk.
Hagyományosan ezen az ünnepségen kerül átadásra. A Képviselő-testület döntése alapján a „Csákvár Közszolgálatáért Díj”. Az idei díjazottak:
Mészárosné Ágoston Ildikó könyvtáros és Szmolkáné Soós Gizella óvodapedagógus. Mindketten 40 év közszolgálati munkaviszony után vonultak
nyugdíjba. Az elismeréssel Csákvár városa a lelkesedéssel és elkötelezett
hivatástudattal végzett munkájukat jutalmazta. Mindkettejüknek jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
A megemlékezést a koszorúzás zárta a Hősi Emlékműnél, ahol lerótták kegyeletüket Csákvár Város Önkormányzatának vezetői, az Önkormányzati
Hivatal és intézmények vezetői, politikai, egyházi és civil szervezetek képviselői. Városunk lakossága – szintén hagyományosan – egy szál virággal és
mécses gyújtással emlékezett.
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Kocsis Noémi

Hullan Zsuzsa

Sohonyai Edit
2014.10.14-18. Országos Könyvtári Napok Csákváron
Lezárult az Országos Könyvtári Napok csákvári rendezvénysorozata. Egy
héten keresztül válogathattak az érdeklődők a változatos programok közül.
Sokan jöttek el az író-olvasó találkozókra - Sohonyai Edit, Kocsis Noémi
és Hullan Zsuzsa írónők könyvbemutatójára. Nagy sikere volt a Kerekító
Mondókás Móka babafoglalkozásnak és az egy nyugdíjas - egy diák címmel
meghirdetett, személyre szabott számítógépes ismereteket nyújtó programnak, melyre folyamatosan lehet jelentkezni a könyvtárban. Jövőre újra
nevezünk a könyvtárak „Öszi összefogás” rendezvényeire, reméljük, érdekes találkozásokra kerül majd ismét sor.

2014.10.30. Halottak napi megemlékezés
Csákvár Város Önkormányzata idén is megemlékezett a város halottairól a
Halottak Napja alkalmából. A megemlékezők lerótták kegyeletüket a helyi
temetőkben eltemetett díszpolgárok sírjainál, virágot helyeztek el és mécsest gyújtottak a temetőkben található hadisíroknál: a 2. világháboróban
elhunyt német katonák sírjainál, valamint a az 1848/49-es szabadságharcban elesett csákvári honvédek sírjainál, és a köztemetettek kopjafájánál.
A megemlékezés a Kastélyparkban folytatódott a Megbékélés Emlékművénél, melyet Csákvár Város Önkormányzata és a Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület igyekszik méltó módon gondozni az itt nyugvók iránti tiszteletből. A rendezvényen idén is köszönthettük az Orosz Föderáció Nagykövetségének első titkárát, Vladimir Szemidetko ezredes urat. A csákvári
Római Katolikus Egyházközség részéről Gerendai Sándor esperes plébános
úr, a csákvári Evangélikus Egyházközség részéről Szebik Károly lelkész úr
imát mondott az elhunytakért. Megemlékező beszédet mondott Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere és Vladimir Szemidetko ezredes úr. Az
esemény zárásaként koszorúkat és virágokat helyeztek el a jelenlévők az
emlékműnél.

Református hírek
Jól sikerült a missziói vasárnap a református gyülekezetben szeptember
21-én, amikor népdalénekesek, csángó kutatók, református iskolában tanuló diákok szolgáltak az alkalmon. A programon résztvevőket magyaros
ebéddel kínálták. Ez idő alatt toronyzene is szólt.
A Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde újult erővel és új dolgozókkal
kezdte el a 2014/2015-ös nevelési évet: Frey Andrea, Sereg Ágnes óvodapedagógusok és Szmolkáné Magosi Lilla és Tamás Mirella bölcsődei gyermekgondozók. A megnövekedett gyermekszám miatt, új bölcsődei csoportot is indítottak. Továbbra is várják a szülők jelentkezését, gyermekeik
elhelyezése céljából.
Október 17-18-án a gyülekezet lelkipásztora a kárpátaljai Szernyén népfőiskolai konferencián vett részt, ahol a népes érdeklődők előtt, Magyarnak maradni címmel tartott előadást.
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Október 19-én látogatást tett a gyülekezetben Nt. Mácsodi Ferenc, a Puskás Akadémia lelkipásztora és Bányai György, a Letenyei Lajos Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója. Az alkalommal hívták a végzős fiatalokat az említett iskolában történő továbbtanulásra.
A gyülekezet lelkipásztora áldást mondott a Csákvár Emlékház, illetve az
Aqua Ivóvíz Palackozó alapkőletételének ünnepségén.
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

