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2011.10.22. 50 év szeretetben, megértésben

2011.12.04. Mikulásvárás forralt borral, teával és süteménnyel

50. házassági évfordulóját ünnepelte ebben az évben Kardos János és
Kardos Jánosné született Zséfár Irén.
Ötven évvel ezelőtt, 1961. október 21-én Móron a Református templomban mondták ki a boldogító igent, amelyet most ennyi idő után itt
Csákváron a Református templomban, családi körben erősítettek meg. Az
ünnepségen velük voltak gyermekeik és unokájuk, valamint a rokonság
több tagja is. Irénke néni és János bácsi ezt az 5 évtizedet megértésben,
szeretetben és az egymás iránti tiszteletben élte meg. Gratulálunk nekik
és kívánjuk, hogy még nagyon sok hosszú boldog évet tölthessenek el
együtt gyermekeik és unokájuk körében.

Immár hagyomány Csákváron, hogy a második adventi gyertyagyújtás alkalmával a Mikulás is megérkezik a településen élő gyerekekhez. Erre az
alkalomra sok-sok verssel és énekkel készült Csákvár aprónépe. Az idén
is hintóval és a krampuszokkal érkezett a nagyszakállú. A település központjában összegyűlt gyerekek már a Mikulás megérkezése előtt együtt
énekeltek a polgármester asszonnyal. A rendőri biztosítással érkező Mikulást és a krampuszokat kitörő örömmel fogadták. A második adventi
gyertya meggyújtása után közös számolás és kiáltás után felgyulladt a
település díszkivilágítása. A Mikulás előtti sor órákig kígyózott, s addig
a várakozó felnőtteket forralt borral, a gyerekeket teával és süteménnyel kínálták a szervezők. Nagy tolongás volt az asztaloknál is ahol a
gyerekek által készített díszeket és ajándékokat lehetett megvásárolni. A
Mikulás és a krampuszok több kiló gyümölcsöt és szaloncukrot osztottak ki a jelenlévők számára. A ködös idő nem riasztott el senkit, s a kellemes hőmérsékletnek, no meg a forralt bornak köszönhetően hosszasan
időztek a csákváriak az eseményen.

2011.11.26. Véradók Napján
Csákvár Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Bicskei
Szervezete november 26-án a Véradók Napja alkalmából köszöntötte a
település rendszeres véradóit. Az ünnepségen a „Véradók” című verset
Kutrik Bianka előadásában hallhatták, majd Horváth Jánosné a Magyar
Vöröskereszt Bicskei Területi Vezetője köszöntötte a vendégeket, elmondva, hogy a csákváriak a legönzetlenebb véradók a bicskei területen, mivel
a lakosságszámhoz viszonyítva nálunk van a legtöbb véradó. Katonáné
dr. Venguszt Beatrix köszöntése után az ünnepi beszédet a véradás
jelentőségéről Csutáné dr. Hámori Anikó orvosnőtől hallhattuk. Legvégül
az ünnepeltek a település és a szervezet szerény ajándékait vehették át.
A megemlékezés megerősítette a rendszeres véradókat önzetlen segítségük óriási jelentőségéről.
2011.11.28. Dr. Cser Ágnes Csákváron

2011.12.04. XVI. Hanshi Kupa
A XVI. Hanshi Kupát a Budapest Körcsarnokban rendezték, melyre négy
nemzet mintegy kétszáz versenyzője érkezett. Idén is a Székesfehérvári
Kempo SE, a Sárosdi Kempo Klub és a Kempo Harcművészeti SE Csákvár
alkotta hármas jelentős fölényt mutatott a többi klubbal szemben az indulók számát tekintve.

Dr. Cser Ágnes az MSZ EDDSZ elnöke országjáró körútján járt Csákváron.
Vendége volt a Fejér megyei Szent György Kórház Csákvári Intézetének és
a Gondozási Központ és Idősek Otthonának is.
A kórházban fórum keretén belül találkozott a településen foglalkoztatott
egészségügyi dolgozókkal. A beszélgetés során hosszasan foglalkozott a
hátrányos ágazat problémáival, így a csákvári kórházban dolgozók bizonytalan és kilátástalan helyzetével is. Elemezte a szakma lemaradásait,
gyenge pontjait. Az Elnök Asszony tájékoztatóját több éles hangú és elkeseredett hozzászólás követte a hallgatóság soraiból.
Dr. Cser Ágnes és valamennyi egészségügyi dolgozó bízik egy mindenki
számára megfelelő eredmény elérésében és a küzdelem sikerében.

A gyerek csapatversenyt immár tizenegyedik alkalommal nyerte meg
olyan együttes, melynek tagjai Takács Attila klubjaiban edzenek. Idén az
Alfa Team nyert (Hegedűs Bendegúz, Szabó Bálint, Törzsök Petra, Jake
Smith, Baricz Máté). Ugyanebben a kategóriában a Csákvári Harcosok
szerezték meg az ezüstérmes pozíciót (Sándor Stella, Sándor Erik, László
Tamás, Major Míra, Németh Balázs). A férfi csapatok küzdelmében második lett a csákvári Bad Boys (Ferenczik József, Sándor Tamás, Brandl Attila, Nyisztor Bence, Bognár Levente). Említést érdemel még a csákvári
edző, Ferenczik József eredménye is, aki hat év versenyzési szünet után
aranyérmet szerzett formagyakorlatban. A XVI. Hanshi Kupa alkalmával
Kyoshi címet adományoztak a Székesfehérvári Kempo SE és a Professional
Kempo Fighters Team vezetőjének, Takács Attilának (5. dan)(képen balra).

01kronika.indd 1

2011.12.30. 14:45:15

Hírmondó KRÓNIKA 2012. JANUÁR

2011.12.09. Vendégünk volt Kudlik Júlia
Izgalommal vártuk Kudlik Júliát,
a Magyar Televízió egykori bemondóját, műsorvezetőjét, aki elfogadva meghívásunkat ellátogatott
hozzánk egy kötetlen beszélgetésre.
A nagy tapasztalatokkal rendelkező
műsorvezető
rövid
bevezetője
feloldotta a megilletődöttséget, így a
hallgatóság bátran kérdezett. Beszélgettünk az ünnepekről, megosztottuk
egymással gondolatainkat, véleményünket, álláspontunkat, de fültanúi
lehettünk számtalan kedves és tanulságos történetnek a televíziónál
eltöltött éveikről, pályatársakról, kollégákról. Kudlik Júlia mondanivalója,
előadásmódja, lelket melengető szavai minden jelenlevőt megérintettek,
s fénysebességgel röpültek el a találkozó órái.
2011.12.10. Negyedik Gospel karácsony
Idén is a kórház kultúrtermében rendezte a csákvári Gyémánt Gospel Kórus Egyesület karácsonyi jótékonysági ajándékműsorát. A négy
évvel ezelőtt alakult kórus nagy utat járt be. Rendszeres résztvevői a
solymári Nemzetközi Gospel Fesztiválnak, és egyre több felkérésnek
tesznek eleget az országban. Az idei évben is a tapolcsányi Pax Vobis
Ifjúsági Gospel Kórus, valamint Charly Horváth Nice vendégfellépő színesítette a műsort. A fergeteges hangulatú este fővédnökei Herczog Edit EP
képviselő és László M. Miksa a Ladánybene 27 reagge zenekar vezetője
volt, akik a kezdetek óta támogatják, és pártolják a kórust. A két kórus
külön-külön és együtt s fellépett. A műsorban karácsonyi-, és a fülbemászó dallamú gospel-dalok hangzottak el.
2011.12.11. Maugli, Bagira, Balu és a többiek...

2011.12.05. Üdvözlet a finn Mikulástól
Az idei Európa Napra történő meghívását követően Jari Vilén finn nagykövet rendszeresen tartja Csákvár Önkormányzatával a kapcsolatot. A
decemberi finn nemzeti ünnepre szervezett nagykövetségi fogadásra
meghívta a csákvári polgármestert is. A fogadáson részt vett Joulupukki,
a finn Mikulás, aki szeretettel üdvözli a csákváriakat és bodmériakat,
és boldog újévet kíván mindenkinek! Nagykövet Úr és felesége szintén
kérte, hogy szívbéli jókívánságaikat tolmácsoljuk az olvasóknak.

2011.12.07. Mesenap a könyvtárban
Szerda a mese napja volt a könyvtárban. Csernik Szende az egyszemélyes
Lábita színház várta a gyerekeket a könyvtárba csodás művészetével, mesével, mondókákkal, énekekkel.
Délelőtt az óvodásoké volt a felnőtt olvasóterem, amit a három óvoda
nagycsoportosai és a kisgyerekes olvasóink megtöltöttek és együtt izgulták, szerepelték, énekelték, kiabálták vagy suttogták a meséket.
Délután az iskolások, főleg az alsós napközisek ültek elvarázsolva Szende
apró színpada előtt, és lelkesen vettek részt a közös mesélésben.
Fizetségként a könyvtár egy saját készítésű alkotást kért a gyerekektől,
amit ők örömmel hoztak. A kis remekművekből a gyermekolvasóban mini
kiállítást rendeztünk, mely január végéig megtekinthető.
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...világába csöppenhetett az a 37 csákvári gyermek, akikkel a Pesti Színházban megnéztük A dzsungel könyve című előadást. Mindannyiunkat
magával ragadott a látvány és a zene, na és persze a farkasok között
nevelkedett Maugli története. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011.12.14. Bécsi út
Nagy izgalommal várták a gyerekek a bécsi kirándulás napját. Reggel 9
órakor indultunk. Első úticélunk a kittse-i csokigyár volt. Megnéztük a
gyár történetét egy filmvetítés keretében, majd a gyártás folyamatába
pillanthattunk bele. A gyár mintaboltjában - a gyerekek nagy örömére
- kóstolhattunk és vásárolhattunk. Délután 4 óra körül érkeztünk meg a
bécsi városháza elé, a híres karácsonyi vásár helyszínére. A csípős hideg
ellenére nagyon élveztük a vásári forgatagot, a gyönyörűen kivilágított
épületeket, a karácsonyi díszbe öltözetett utcákat. Késő este érkeztünk
haza fáradtan, de élményekkel gazdagodva. Köszönet elsősorban Krisztina néninek, aki lehetővé tette a gyerekek számára ezt a kirándulást.

2011.12.17. Bodmér Faluház Idősek karácsonya
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete terített asztallal, műsorral várta a 60 év feletti bodméri polgárokat az ünnepségre.
Balogh István László Polgármester Óbecsei István Szeressétek az öregeket
című versével köszöntötte a meghívott vendégeket, utána az óvodások
műsora és két kisiskolás szavalata következett. Jó volt látni az idős arcokon a meghatottságot, amit ezek az apró gyerekek varázsoltak oda. Viszló
Boglárka pedig gyönyörű énekhangjával kápráztatta el őket. A műsor után
az ünnepi vacsora bográcsban készült pörkölt burgonyával, savanyúsággal, desszertnek orosz krém torta. Az asztalon jóféle vörös és fehérborok,
üdítők, kinek- kinek az igénye szerint, és nem utolsó sorban a borítékban
5.000,-Ft támogatás karácsonyra. Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete így kívánt Istentől áldott Karácsonyt, Békés, Boldog
Új esztendőt idős polgárainak.
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