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2014.11.7. Schäffer Erzsébet – író-olvasó találkozó Csákváron
A Csákvári Római Katolikus Egyházközség és a Floriana Könyvtár közös szervezésében Csákvár vendége volt a Pulitzer- és Prima Primissima díjas újságíró nő, író, publicista, a Nők Lapja munkatársa.
Vele megtörtént, tanulságos történeteket mondott el, amelyek bármelyikünkkel megtörténhettek volna, ám az ő előadásában különleges hangsúlyt kaptak. Sokat utazik vonaton, regényeket tud írni egy-egy ilyen útról, az út közben történtekről, az emberekkel való megismerkedéseiről. A
csákvári találkozó mottójául azt választotta, hogy „A csoda bennünk van”.
Ezekről a megélt eseményekről mesélt lebilincselő módon, élvezetesen, tanulságokat leszűrve. Rávilágított, hogy sokkal nyitottabb lélekkel kellene az
embereknek egymás felé közeledniük.
Az emberek nagy része fél az elutasítás kudarcától, pedig valaki mindig segít – bíztatott. Görcsösen éljük az életet általában, a rossz megfelelésekkel
elhasználjuk azt az életerőt, amit születésünkkor kapunk, és ezt nem lehet
később pótolni. Nincs Hold Nap nélkül, tehát a rossz is az élet velejárója.
Ezek az örök igazságok hangzottak el érdekes és tanulságos történetek formájában, könnyed, kellemes stílusú előadásában. A hallgatóság hol elgondolkodva, hol mosolyogva, helyeslően bólintva reagált az írónő szavaira a
zsúfolásig megtelt teremben. Az est végén dedikálta a rengeteg könyvet,
amit az érdeklődők hoztak magukkal. Felemelő hangulatú este volt.

2014.11.21. 60 éves a csákvári kórház
Csákváron a kórház intézménye elsőként az Esterházy családhoz köthető.
S az általuk működtett egészségügyi intézmény 1945-ig működött. Majd
kilenc év szünet után az Állam úgy döntött, hogy 1954. november elsején
megnyitja az Állami TBC Betegotthont, melynek az Esterházy kastély adott
helyet. Az akkor romos állapotú épületet fokozatosan felújították, s így vált
a TBC-s beteg gyógyulásának színterévé.
1959 és 1979 között az ápolás mellett képzés is folyt. Szülőatyja Dr. Majzik
Gábor volt, aki a kórház igazgatója is volt 1979 és 1984 között. Erről már
Veres Zsuzsanna az intézet vezető főnővére tartott előadást., melyben elmondta, hogy a betegek a bent fekvés során szakmát tanulhattak, így nem
csak gyógyultan, de szakmával a kezükben is távoztak. A férfiak kertészetet,
dísznövény termesztést, illetve alapfokú elektromos tanfolyamot végezhettek el, a nők pedig gyors- és gépírást, szabás-varrást tanultak. S emellett
még ápolóképzésben is részt vehettek, melyek Dr. Majzik Gáborné vezetett.
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A 2014. november 21-én megtartott ünnepségen ezek is elhangoztak többek között. Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere ünnepi köszöntőjében azt is kiemelte, hogy nem tudja elfogadni azt, hogy az egészségügyet
produktív ágazatként kezeljék. Nem szabad az egészségügyre csak, mint
termelő tevékenységre nézni.
Ebben az évben egy másik fontos évfordulót is ünnepelt az intézmény.
1984-ben indult meg a Mozgásszervi Rehabilitációs osztály. Az eltelt 30
évet foglalta össze röviden Dr. Óvári Attila jelenlegi osztályvezető főorvos.
A vendégek betekintést nyerhettek a mozgásszervi rehabilitáció múltjába
és jelenébe. Külön öröm volt, hogy a tavaly átadott Rehabring (Szabadtéri
gyakorló pálya) mellett egy új tornaterem beindításáról is beszélt, melyek
fontos szerepet töltenek be a csákvári és környékbeli lakosok életében is.
Ezen utóbbi két egységről Czinkóczkiné Galambos Gyöngyi, az intézet vezető gyógytornásza előadásában bővebben is beszélt.
Az előadások közötti szünetben üdítő dallamok csendültek fel a Sunny
Nurse előadásában. A kórust a kórház dolgozói alkották, vezetőjük Kunstár
Béláné volt.
Nagy öröme volt a szervezőknek, hogy az aktív dolgozók mellett a nyugdíjas
dolgozók is igen szép számban képviseltették magukat. Voltak, akik már az
ünnepséget megelőző fotókiállításon is találkoztak már. S voltak sokan akik
kimondottan az ünnepségre jöttek el. Jó érzés volt látni, ahogy az összegyűltek beszélgettek még az ünnepség után.
Még sok boldog évet kívánunk a kórháznak!
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2014.11.29. Megemlékezés a győztes Limanovai-csatáról
Különleges esemény színhelye és egyben egyik állomása volt Csákvár.
Városunkba érkezett az a 8 fős katonai lovascsapat, amely a győztes Limanovai-csata 100. évfordulója alkalmából Várpalotáról a lengyelországi
Limanova városába tart, ahová 557 km megtétele után december 14-én
fog megérkezni, hogy részt vegyen a csata emlékére tartandó megemlékezésen. Útközben tiszteletüket teszik minden olyan településen, ahol
van I. Világháborús emlékmű, és emlékgyertyát gyújtanak a hősök tiszteletére, valamint magukkal visznek egy koszorút, amelyet majd elhelyeznek a csata lengyelországi emlékművénél.
A Limanovai-csata 1914. december 14-én ért véget magyar győzelemmel, a galíciai kisváros Limanowa mellett, ahol az osztrák-magyar csapatok megállították és a Dunajec folyó mögé vetették vissza az orosz csapatokat, ezzel megakadályozva, hogy teljes Lengyelország a cári hadsereg
megszállása alá kerüljön. Ezen a csatán a magyar huszárság világra szóló
vitézségről tett tanúbizonyságot.
A lovascsapatot Csákvár Város Önkormányzata nevében Illés Szabolcs
polgármester fogadta.
Emlékgyertyát gyújtottak a Szabadság téri Emlékműnél és a Huszár Emlékműnél Ádám Barnabás ezredes, a Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnoka, Márky Vilmos önkéntes műveleti tartalékos százados és a
Bakonyi Poroszkálók huszárkapitánya, Csepén Péter, önkéntes műveleti
tartalékos őrmester.
A Képviselő-Testület tagjai a Csákvári Lovasbarátokkal és az érdeklődőkkel együtt koszorút helyeztek az emlékműveknél és mécsesgyújtással
emlékeztek az elesett hősökre .
A Hősök Koszorújára, amelyet Lengyelországba visz a a magyar lovas delegáció, rákerült Csákvár Város emlékszalagja.
A lovascsapat egy éjszakát töltött Csákváron. Ellátásukról és szállásukról
a Csákvári Lovasbarátok és Kiss László vállalkozó gondoskodtak.

2014.11.30. 1. Adventi gyertyagyújtás
Idén Szent András apostol napjával kezdődik az Advent, a karácsonyi
időszak négy, várakozással teli hete. Az Advent szó jelentése eljövetel.
Adventus domini, az Úr eljövetele.
A IV. században VII. Gergely pápa jelölte ki az ünnep időtartamát és határozta meg a négy adventi vasárnapot. Az adventi gyertyagyújtás szokása
azonban későbbre tehető. 1839-ben Johann H. Wichorn német evangélikus lelkész készítette az első koszorút egy szekérkerékből. Minden gyertya
egy fogalmat szimbolizál. Az első a hit, a következő a remény, majd az öröm
és a szeretet fényei gyulladnak ki Karácsonyig.
Csákváron ebben az évben - új kezdeményezésként - a Mindenki Adventi
Koszorújánál gyűlt össze a város lakossága Advent első vasárnapján a Szabadság téren, és ünnepélyes keretek között gyúlt fel a gyertya lángja az
adventi koszorún.
Az első adventi gyertyagyújtáskor a Csákvári Római Katolikus Egyházközség
hittanos fiataljai énekszóval és versekkel köszöntötték az ünnepet, áldást
mondott Gerendai Sándor esperes plébános atya, melyben elhangzott,
hogy az első gyertya a hit fénye, Isten közeledését jelenti.
Mind a négy vasárnap más szervezet készül műsorral a város lakossága számára a közös koszorúnál.

2014.12.02. VÉRADÁS CSÁKVÁRON
Ezen az alkalmon 66 fő vett részt. A megjelentek a Véradók Napja alkalmából a Magyar Vöröskereszt bicskei területi vezetőjétől, Horváth Jánosnétól
díszes oklevelet és egy vöröskeresztes logóval ellátott hűtőmágnest vehetett át. Csákvár Város hozzájárulásaként 8 fő kapott a 60 donorszám feletti
véradásáért egy-egy üveg vörösbort is.
Több olyan véradó is megjelent a véradáson, aki már nem adhatott vért,
mert ebben az évben (a jogszabályok szerint) a maximális véradás számot
elérték, ami azt jelenti, hogy minden véradáson megjelentek. Nekik külön
köszönetet mondtak a szervezők az önzetlen segítségért.
A véradók megvendégeléséhez hozzájárultak: CBA Csákvár, ifj. Bederna
Vilmos - sör és csokoládé, Csuta Cukrászda - pogácsa, Csákvári Csárda,
Horváth Józsefné - sütemény és sör. Köszönjük az Esterházy Iskolának, aki
egész évben a helyszínt biztosította a véradáshoz! Köszönjük mindenkinek
az önzetlen segítséget!

