
2014.09. 06. Pánsípművész Csákváron
Nagyszerű koncertet adott a magyar származású Steve Taylor-Szabó a 
csákvári szanatórium kultúrtermében. A művész 5 éves korában kezdett 
zongorázni, majd a szaxofon és a fuvola mestere lett, de amikor megismer-
kedett a pánsíppal, minden egyéb hangszert maga mögött hagyva kezdett 
vele foglalkozni. Hangszere olyan elismert művelőjévé vált, hogy 2007-ben 
egy 500 pánsípos részvételével zajló svájci nemzetközi versenyen a világ 
10 legjobb pánsípvirtuóza közé választották. Többször dolgozott együtt ne-
ves előadókkal, mint pl. Demis Roussossal vagy a Vangelissel. Steve Taylor-
Szabó széles repertoárral tartotta meg másfél órás csákvári előadását, 
melyben a filmzenétől a klasszikus darabokig sokféle műfajt felsorakozta-
tott. Egy-egy darab előadása előtt a különleges hangszerről, annak múltjá-
ról, vagy éppen a következő darab szerzőjéről, eredeti előadójáról mesélt. 

2014.09.20. Visszatértek a rómaiak Csákvárra
Visszatértek Florianába a rómaiak, bár csak egy nap erejéig, a szeptember 
20-án megrendezett Kulturális Örökség Napjai 2014.évi csákvári rendezvé-
nye alkalmából. A Legio X Gemina ókori római hagyományőrző szervezet 
az önkormányzat meghívásának tett eleget. A Kastélyparkban római tábort 
állítottak fel, és felszerelésüket is megcsodálhatták az arra járók. Csákvár 
világhírű a római kori ásatások tekintetében, igen gazdag leletanyag került 
elő a település több pontjáról. Erről tartott előadást a feltárások egyko-
ri résztvevőjeként Nádorfi Gabriella, a székesfehérvári Szent István Király 
Múzeum régésze. Ezt követően bemutatkoztak a római hagyományőrzők 
is, előadásukban bemutatva a római katonai életet és a légiók rendszerét. A 
rendezvény előtt a légiósok képviselői bejárták Csákvár központját, néhány 
helyen alakzati bemutatót tartottak és tisztelegtek, és népszerűsítették a 
délutáni programot. Az előadás után a táborban római kori áldozat bemu-
tatására került sor, sőt egy arra járó pusztabuszt is „megtámadtak” a római 
katonák, és a kocsiról leszállókat beterelték a táborukba „rabszolgaként”. 

2014.09.25. Csiribiri együttes a Mese-Vár Óvodában
A Csákvári Mese-Vár Óvodában járt a CSIRIBIRI EGYÜTTES, mely humoros, 
interaktív műsorral örvendeztette meg a gyermekeket. A gyermekek együtt 
énekeltek-táncoltak az előadókkal. Az eleinte visszafogottabb, bátortala-
nabb gyermekek is hamar feloldódtak és bekapcsolódtak a közös játékba. A 
képzeletbeli kisvonatba már mindenki beszállt, és együtt utaztak a zene és 
tánc világába. Nagyon kellemes, hangulatos előadásnak lehettünk részesei. 

2014.09.03. Szépkorú köszöntése
Dornyi Mihályné Dezső Máriát Katonáné dr. Venguszt Beatrix köszöntötte 
az otthonában, kilencvenedik születésnapja alkalmából. Az 1924-ben szü-
letett idős hölgy édesapja Csákvár egyik leghíresebb fazekas mestere volt, 
a néni lánykorában maga is segített neki a műhelyben. Ekkor szerette meg 
a verseket, melyekből nagyon sokat tud még most is kívülről elmondani, 
főként Arany János és Petőfi Sándor költeményeiből. A fazekasságra és a 
mesterségre emlékezve előkerült egy 110 éves kancsó is a gyűjteményéből, 
amelyet még az anyósának készített az édesapja, tréfás felirattal. Dornyi 
Mihálynét négy gyermeke, és unokái, valamint hat dédunokája köszöntötte 
a jeles alkalomból. 
Isten éltesse sokáig! 
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2014.09.03. Elindult a zeneiskolai tanév
Megnyitotta kapuit a 2014/15. tanévre a Dallam Alapítvány Csákvári Alap-
fokú Művészetoktatási Intézménye. Az évnyitón Ludányi Tamás igazgató 
köszöntötte a szülőket és a diákokat, rövid tájékoztatást adott a zeneiskola 
működéséről és tervezett koncertjeiről, programjairól. Az előképzősök kö-
rébe óvodásokat is fogadnak, és vannak középiskolás növendékek is, tehát 
elég széles skálán mozog a tanítványok életkora. A néptánc tagozat mellett 
fafúvós, rézfúvós, ütős, vonós, akkordikus és zongora tanszak működik, így 
azok a csákvári és a környékbeli településeken élő diákok, akik érdeklőd-
nek a zene iránt, széles választékból válogathatnak. A zeneiskola a tanév 
során több koncerttel készül Csákváron, illetve a Dallam Alapítvány szék-
helyén, Tatabányán. A növendékek rendszeres közreműködő szereplői az 
önkormányzati és általános iskolai rendezvényeknek, a jövő évben pedig 
egy németországi meghívásnak is eleget tesznek majd a Dallam Alapítvány 
Egyesített Fúvószenekarával. 
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2014.09.26. Szépkorú köszöntése
90. születésnapját ünnepelte Horváth Istvánné Teri néni, az önkormány-
zati Idősek Otthona lakója. Ebből az alkalomból Mészáros Tamás alpolgár-
mester köszöntötte az önkormányzat részéről ünnepélyes keretek között 
az idős hölgyet virággal és tortával, és átnyújtotta Orbán Viktor Miniszter-
elnök Úr köszöntő oklevelét. Az ünnepség részese volt az otthon minden 
lakója és az ápoló személyzet is. Az ünnepelt már nagyon várta ezt a napot, 
készült rá, és népes családja is képviseltette magát a hivatalos ceremónián. 
Büszkén újságolta, hogy szeretett családja is ünnepli őt a hétvégén családi 
körben. Teri néni Bodméron született és élt, 22 éve özvegy, 7 éve az Idősek 
Otthona lakója. 6 gyermeke született, egy lány és 5 fiú, valamint 10 unoká-
ja, 15 dédunokája és egy egyéves ükunokája van. Kilencgyermekes család-
ba született, szükség volt arra, hogy hamar kenyérkereső legyen. Először 
szolgálni járt, majd a csákvári TSZ-ben dolgozott. Az intézetben nagyon jól 
érzi magát, hálás az ápolóknak a szeretetteljes gondozásért. Amíg a látása 
engedte, rengeteget olvasott, manapság inkább már csak rádiót hallgat. A 
jókedvű idős hölgy úgy nyilatkozott, hogy családja, gyermekei szereteté-
nek köszönhetően élte meg ezt a szép kort. Egész életében nagyon sokat 
dolgozott, de szerető család vette körül mind a mai napig, és ez élteti. Csa-
ládjában nem ritka a magas életkor. Büszkén mesélte, hogy nagyapja 101 
évig élt, és 100 évesen még lakodalomban táncolt, így reméli, hogy neki is 
jutnak még szép évek. 
Isten éltesse még sokáig! 
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Eseménynaptár 2014.10.01. – 10.31.
OKTÓBER
5.     16:00   Vértes Emlékház felújítást követő átadó ünnepség
11.                 Szüreti felvonulás és bál
14–18.  OrszágOs Könyvtári napOK a FlOriana Könyvtárban
14.   10:00    Kerekítő Mondókás Móka ● 0-3 éves korig
14.   16:00    WIFI avató ● “Internetről kezdőknek“ C. előadás

● “Egy nyugdíjas – egy diák” program
A digitális írástudás fejlesztése érdeklődő felnőtteknek, akikkel heti egy alkalom-
mal önkéntes diákok foglalkoznának.
15.   17:00    “Úristen, kamasz lettem!“ ● Találkozás Sohonyai Edit írőnővel

● Humoros önismereti tréning kamaszoknak
● Könyvvásárlási lehetőség

16.   17:00    Kocsis Noémi: A dajka című könyvének bemutatója.
● Író-olvasó talákozó a FMH újságírónőjével
● Könyvvásárlási lehetőség

17.   17:30    Hullán Zsuzsa: bakancskoptató c. könyvének bemutatója.
●  A színésznő El Camino zarándoklatának vetítéssel 
egybekötött úti beszámolója. ● Házasságkötő trem

18.   10:00    Kedvenc könyvem ● Olvasó-olvasó találkozó
● Osszuk meg egymással kedvenc könyvünket!

23.                   1956. október 23-i megemlékezés
NOVEMBER
7.      18:00    Schäffer Erzsébet
                         Író-olvasó találkozó ●  Házasságkötő terem
EGYHÁZI ESEMÉNYEK
OKTÓBER
Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:

Hétfőn nincs hivatali óra.
kedd, szerda, péntek  09.00 – 11.00,
csütörtök:                        16.00 – 18.00

Református  Egyház
A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:
8083 Csákvár, Kálvin u. 9.
tel./fax 06-22-354-071, 06-20-931-8075

Evangélikus  Egyház
5. 11:00 Úrvacsorai istentisztelet,

Őszi betakarítási hálaadás, Családi istentisztelet (vas.)
9–12      „72 óra kompromisszumok nélkül” (péntek–vasárnap)
11.          Deák téri országos evangelizáció (szombat)
12. 16:00 bakonycsernyén egyházmegyei kórustalálkozó (vas.)
15. 18:00 Férfikör (szerda)
19.  11:00 Istentisztelet (vasárnap)
26.  11:00 Istentisztelet (vasárnap)
29. 18:00–20:00 „PÁR – beszéd” ● fiatal párok estje (szerda)
31. 18:00 reFOrMÁCIó ÜNNePe ● ünnepi istentisztelet a református 
gyülekezettel együtt az evangélikus templomban. (péntek)
Igét hirdet: dr. Kis Boáz
NOVEMBER
2.  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
9.  Istentisztelet este (vasárnap)
9. 18:00 Zenés áhítat ● Bódi-Szakály-Szebik család szolgálatával (vas.)
Október hónap igéje:
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!” (Zsolt 37,4)

2014.09.27. Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozó
Nagy sikerrel zajlott le a XV. Mihály-napi Lovas-és Pásztortalálkozó. A vál-
tozékony idő ellenére több ezren voltak kiváncsiak a lovasprogramokra, a 
töki huszárok bemutatójára, a puszta ötös bemutatóra, a népi kézműves 
mesterséget űző árusok termékeire, és a kulturális színpadon lévő nép-
táncosok, népdalénekesek, együttesek előadásaira. A leglátványosabb 
programok közé sorolható a „járgány” – malom üzembe helyezése, a Csó-
kakői Hunok harci bemutatója, a gyerek számára meghirdetett lóerő-pró-
ba, a Langaléta Garabonciások szórakoztató műsora és a Csámborgó Ze-
nekar koncertje. Nagy sikere volt a bográcsokban főtt bivaly pörköltnek, 
a sült bivaly kolbásznak, és a hortobágyiak által elkészített slambucnak. 
A gyerekeket egész nap fa körhintával, homokozóval, bálaugrálóvárral, 
fahordóval és népi játékokkal várták. Az ügyesebbek megmérettethették 
magukat a lepényevő-és bojtárversenyeken. Este a gulyásbál hangulatá-
ról „Pusi” és barátja gondoskodott, akik hajnalig húzták a talpalávalót. 
Virradatig szólt a zene, táncoltak, mulattak az emberek, méltó zárásaként 
e remekül sikerült rendezvénynek. 


