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2013.01.21. Különleges megemlékezés a doni hősök emlékére
Nem mindennapi ünnepségnek lehettek tanúi azok, akik részt vettek a
Don-kanyarban elesett katonák tiszteletére megrendezett eseményen.
Megemlékezésünk az idei évben összekapcsolódott a Magyar Tartalékosok Szövetsége által szervezett XIII. Doni Hősök Emléktúrájával. Így a
szövetség által szervezett túra szervezői és résztvevői nemcsak jelen
voltak, de aktív közreműködői is voltak ünnepségünknek. Magyar és
német korhű ruhába öltözött hagyományőrző katonák álltak sorfalat
és díszőrséget az emlékműnél. Jásdi Balázs hagyományőrző főhadnagy,
a túra szervezője, köszöntőjével „indította útjára a menetet”. Katonáné
dr. Venguszt Beatrix polgármester rövid megemlékezése után a Csákvári
Cimborák Férfikórus katonadalai, és a Csákvári Lovasbaráti Kör tagjainak
lovas sorfala tette ünnepélyesebbé az eseményt.
Mivel az emléktúra első állomása és indulópontja Csákvár volt, a Római
Katolikus Egyház nevében Kutschi András címzetes prépost, a Református Egyház nevében dr. Kis Boáz református lelkész, az Evangélikus
Egyház nevében pedig Szebik Károly evangélikus lelkész adta áldását a
résztvevőkre.

2013.01.20. Magyar Kultúra Napja 2013.
A korábbi évek hagyományától eltérően az általános iskola tornatermében került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja tiszteletére tartott
ünnepség. Mészáros Tamás alpolgármester mondta el gondolatait, érzéseit e jeles nappal kapcsolatban.
A helyszín tekintetében ugyan szakítottunk a hagyományokkal, de az ünnepség menetében, programjában nem. A beérkezett javaslatok alapján
az idei évben Ifjúsági Díjat kapott Hegedűs Péter.
Péter tehetsége már második osztályos korában megmutatkozott, azóta
rendszeres résztvevője az iskolai és községi rendezvényeknek. Tehetségét
általános iskolai tanárai továbbcsiszolták, s az ő javaslatukra került a Teleki Blanka Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjába. Jelenleg az gimnázium 11. osztályos tanulója és a kezdetektől tagja a Teleki
Blanka színjátszó körnek. Számos fellépése volt, és jelentős sikereket ért
el: 2012-ben a Megyei Diáknapokon elnyerte a Bartók Kamaraszínház
és Művelődési ház különdíját, a Fejér Megyei Diákszínjátszó Fesztiválon
a Teleki színjátszó körrel első helyezést ért el, s Péter Moliére:Gömböc
című darabjában nyújtott alakításáért megkapta a zsűri különdíját.
2012-ben a megyei március 15-i ünnepségen komoly válogatás után ő
kapta meg Petőfi szerepét az ünnepi műsorban. Csákvártól sem szakadt
el, rendszeres szereplője a Magyar Kultúra Napi előadásnak, és gyakran
vállal fellépést más községi ünnepségeken is. Alapító tagja a Paulini Béla
Színtársulatnak, ahol 2012. augusztusi Floriana Napokon Mátyás király
szerepében láthattuk, s a 2013. évi Magyar Kultúra napi ünnepségen
bemutatásra került Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője darabban a
glogovai pap szerepét alakította.
Csoport kategóriában az Ifjúsági Díjat a Csákvári Zen Bu Kan
Harcművészeti Sportegyesület kapta.
Az első kempo edzések 1994-ben kezdődtek Csákváron, 1999 óta már
bejegyzett formában működik az egyesület. A közel két évtized alatt sok
gyermek és felnőtt vett részt az edzéseken, számtalan versenyzőt és
edzőt neveltek ki.
Az egyesület tagjai évek óta folyamatosan sikereket érnek el sportágukban, eredményesen szerepelnek versenyeiken. A csapat legtöbb tagja
rendszeresen érmekkel tér haza. A település rendszeresen sikereikről
értesül, s ezek a szép eredmények hosszú évek óta munkájukat dicsérik.
Már közel egy évtized óta rendezik meg a településen a Csákvár
Kupát, amely az országos bajnokság után a Magyar Zen Bu Kan Kempo
Sportszervezet legrangosabb hazai gyerekversenye a kempoban.
Egyesület alapítója és elnöke: Takács Attila, vezetőedző: Ferenczik JózsefA
tagok: Brandl Lilla, Kovács Kitti, Major Míra, Sándor Stella, Brandl Attila,
Bilkó András, Bodrogai László, Dornyi Ádám, Hajdú Botond, Kukoda Ákos,
László Tamás, Lojek József, Nyisztor Bence, Sándor Erik, Sándor Tamás,
Schäffer Ákos, Schäffer Tibor, Titli Patrik, Varga Márk.
Ugyancsak a hagyományainkat erősíti, hogy ezen a napon vehetik át emléklapjaikat a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők.
Az ünnepség befejezéseként az elődök nyomdokaiba igyekvő Paulini
Béla Színtársulat előadásában tekinthette meg a nagyérdemű Mikszáth
Kálmán: Szent Péter esernyője című kisregényéből írt változatát. A lelkes
általános és középiskolás fiatalokból álló csapat remekelt az előadással.
Sikerükhöz hozzájárultak a Harangvirág Dalkör tagjai is szereplésükkel.

Az ágyú eldörrenése látványos és különleges eleme volt az ünnepségnek,
amelynek zárásaként ifj. Kunstár Béla adta elő trombitán a Magyar Takarodót. A rövid, de eseménydús ünnepség után a megemlékezők élő
történelemórán vehettek részt az általános iskola tornatermében, ahol a
korabeli fegyverekkel is megismerkedhettek.
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02. 15:00 Asszonyfarsang ● Házasságkötő terem
06.  18.00 „Hosszú téli esték a Geszner házban” ● Geszner ház
                        Turny Zoltán: Észa- India, Nepál, Grúzia

Ha valakinek nehézkes a Geszner – házba való eljutás, kérem jelezze
a következő telefonszámon: 22/354-420, utazását megszervezzük!

08. 9:00 - 11:30 Alsós farsang ● Általános iskola
15:00 - 19:00 Felsős farsang ● Általános iskola
13. 18.00 „Hosszú téli esték a Geszner házban” ● Geszner ház
                        Haraszthy László: A megmentett turulmadár és társai
2013.01.21. Kiállítás a Vértes Múzeumban
A doni katasztrófa 70. évfordulójára emlékezve kiállítás nyílt a Vértes
Múzeumban. Az egyesület már évekkel ezelőtt tervezte, hogy így emlékezik meg 1943. januárjáról. Felhívást tettek közzé a Hírmondóban és
a képújságon. Sokan segítettek, fényképeket, iratokat, leveleket, kitüntetéseket, tárgyakat hoztak, melyeket ezúton is köszönünk.
A községi rendezvényhez kapcsolódva január 21-én 14 órakor nyílt meg
a kiállítás nagyon sok érdeklődő előtt. Ott voltak a háborúban részt
vettek hozzátartozói, az Esterházy Iskola honismereti szakkörének tagjai, valamint egy-egy autóbusznyi gyerek Vértesboglárról, Zámolyról és
Székesfehérvárról. A megnyitó Tóth Árpádné édesanyja, Gubányi Imréné
énekével kezdődött és végződött, aki magnófelvételről énekelte A mi
öreg Bodri kutyánk és a Valahol egy fogolytábor kezdetű dalokat. Kunstár
Béla történelemtanár röviden ismertette a kiállítás létrejöttét, majd szólt
a 2. magyar hadseregről és a Don folyónál lezajlott drámai csatáról, végül
felolvasta a második világháborúban részt vett csákvári katonák nevét. A
kiállítást, mely január 27-ig volt látható, sok helyi lakos mellett megnézték az általános iskolások, az óvoda nagycsoportosai is, akiktől azt kértük,
írják, vagy rajzolják le a kiállításon látottakat. Így emlékeztek az áldozatokra közösen.

20. 18.00 „Hosszú téli esték a Geszner házban” ● Geszner ház
                        Boros Ferenc: Az olajfúrás szépségei

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
FEBRUÁR
Katolikus Egyház
Plébánia hivatali órái:
Hétfő
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369

Református Egyház
Várjuk református testvéreinket vasárnaponként a templomba a
de. 10 órakor kezdődő istentiszteletre. A gyermek-istentisztelet
vasárnap de. fél 10 órakor kezdődik. Minden pénteken, negyed 6
órakor áhítatot tartunk a Kálvin Otthonban.

2013.01.25. Óvodások a múzeumban

Elérhetőségünk: Csákvár, Kálvin u. 9. Tel./fax: 06-22-354-071.

A nagyközség lakói 2013. január 21-én közösen emlékeztek a II. Világháború doni eseményeire, az itt harcoló katonákra, munkaszolgálatot
teljesítő emberekre. Az emlékezést még képszerűbbé, átélhetőbbé tették a Magyar Tartalékosok Szövetsége hagyományőrzői, illetve a csákvári
Vértes Múzeum - világháborús emlékekről nyitott kiállítása.

Evangélikus Egyház

Az emlékezésből, tiszteletadásból az óvodások is kivették részüket. 2013.
január 25-én ellátogattak a Múzeumba és megtekintették a kiállítást.
Tóth Árpádné - Marika néni - igaz „meséket”, eseményeket mondott el
a világháborúban, különösen a Don folyónál történt eseményekről, harcokról, katonák életéről. A kiállított tárgyak nagyban segítették az óvodás
gyermekek számára nehezebben érthető események átélését, megértését. A gyermekek nagy érdeklődéssel hallgatták a történeteket, őszinte
érzésekkel gondoltak az elesettekre. A múzeumi látogatást követően
közösen virágot vásároltak, s főhajtás mellett helyezték el azokat a Szabadság téri emlékműnél.
Az Óvoda pedagógiai törekvései között fontos helyet foglal el a gyermekek
nemzeti identitástudatának megerősítése, a hagyományok megismertetése, ápolása, történelmünk iránti érdeklődés felkeltése, az érzelmek gazdagítása. Felemelő, élménygazdag, szép alkalom volt mindezek megvalósítására ez a sokáig emlékezetes múzeumi látogatás.

03. 18:00    Zenés áhítat a fűtött gyülekezeti teremben
      Barocchi Amanti Furulyaegyüttes
08. péntek Nagy ifi
15. péntek   Asszonykör
20. szerda   Férfikör
24. 11:00 Családi istentisztelet
24. 14:00 Szeretetvendégség ● megemlékezés a Nyugati (Dunántúli)

Egyházkerület születéséről, és Bokor Béla fényképes beszámolója az adventi
bátonyterenyei gyűjtésről ● a gyülekezeti teremben

MÁRCIUS

01. péntek   Nagy ifi
03. 18:00 Zenés áhítat
Február hónap igéje:

Jézus mondja: “Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne
legyen!” (Lukács 11,35)

Csákvár-Gánt Tv
FEBRUÁR HAVI MŰSORA
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4. h.
7. cs.
11. h.
14. cs.
18. h.
21. cs.
25. h
28. cs.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Viszló Boglárka és társai karácsonyi műsora
Viszló Boglárka és társai ... (ism.)
Kóustalálkozó az evang. templomban (ism.)
Negyedik adventi vasárnap (ism.)
Cantata Floriana (ism.)
Doni megemlékezés
Doni megemlékezés (ism.)
Csákvári Híradó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

