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87 éves korában Bécsben elhunyt Esterházy Mónika,
gróf Esterházy Móric egykori miniszterelnök leánya.
Csákváron született 1928-ban. Küzdelmes élete volt.
Édesapja a múlt század harmincas éveitől szemben állt
az egyre erősödő német-fasiszta orientációval, amelyért végül koncentrációs táborba is került.
A kiskunfélegyházi Konstantinumban végezte középiskoláit, a háború után 1948-ban érettségizett. Ekkoriban édesanyjával Majkon lakott és fuvarozásból éltek.
A történelem sajátossága, hogy Esterházy Móricot
1951-ben is kitelepítették családjával Hortra. Leánya
„demokrácia elleni magatartás” miatt a kistarcsai internálótáborba került három évre. 1956-ban családjával Bécsbe távozott, ahol mivel német, angol és francia
nyelven beszélt, nyugdíjba vonulásáig idegen nyelvű
levelezőként dolgozott. Lánya pszichológus.
Esterházy Mónika a rendszerváltást követően a katolikus egyházon keresztül vette fel a kapcsolatot ismét
Csákvárral. Karácsony előtt mindig pénzadományt küldött a plébánosnak, hogy a szegényeket támogassák
belőle. Többször járt Csákváron, jó kapcsolatot alakított ki az egykori kastélyukban működő kórházzal, a település vezetőivel. Büszke volt intézményeinkre. 2007ben jelen volt azon az ünnepségen, amelyen a csákvári
általános iskola felvette Esterházy Móric nevét.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Csákvár Város Önkormányzata

2015. MÁRCIUS

2015.02.06. Itt a farsang, áll a bál
Az iskola farsangi mulatságát az alsó tagozatosok kiszebáb égetéssel kezdték. Nagy zaj kíséretében hangos rigmusokkal űzték el a telet. Ezután az osztályok jelmezes
felvonulása következett. Volt játék, móka, kacagás, a
negyedik osztályos néptáncosok vezetésével táncház, a
Lagúna Táncstúdió bemutatója (Szauer Szilárd 5.a osztályos tanuló részvételével), fánkevő verseny… A szülők
jóvoltából finom süteményeket, üdítőket ehettek, ihattak a gyerekek. A „talpalávalóról” Zolnai Sándor gondoskodott.
Néhány óra csend után újra jelmezesek népesítették be
az iskola tornatermét. A felsősök körében a csoportos
beöltözések a legnépszerűbbek. Volt olyan osztály, akik
Madagaszkár szigetére repítettek minket, láthattuk a
TV-híradó tudósítóit. A hatodik évfolyamosok közül rabok és a börtönőrök együtt énekeltek, és a cukros néni
cukorkái víg táncot lejtettek. A pártatlan zsűri az egyéni
maskarások közül díjazta a minionokat (Gru című film
szereplőit), Willy Fog és hercegnőjének léghajós utazását, első lett a kis krokodil bájos, énekes bemutatója. A
csoportok között az 5.a osztály kis indiánjai, a 7.b osztály
takarítóbrigádja előtt első helyezést ért el a 8.c osztály
török basája és táncot lejtő háremhölgyei és fiai. Különdíjat kapott Szörnyella de Frász és a 4.b osztályosok dalmatái. A hangulatot fokozta a pedagógusok cigánytánca.
A nyolc óráig tartó mulatság során tombolanyereményekért izgultak, és vidáman táncoltak iskolánk diákjai
Schneider Tamás által szolgáltatott zenére.
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2015.02.14. V. református jótékonysági bál
Az V. református jótékonysági bál is kiváló hangulatban
telt, szépszámú vendégsereg részvételével, mely ezúttal
is a Publo Panzióban került megrendezésre, február 14én. A hangulatról fővárosi és nagyváradi operett- és nótaénekesek gondoskodtak. Az ország egyik leghíresebb
prímásának vezetésével szórakozhattak a vendégek. Az
értékes tombola tárgyak pedig még emlékezetesebbé
tették az estét, nem kevésbé a katonák dísz-sortüze,
melyet a Hende Csaba honvédelmi minisztert képviselő
Papp Ferenc ezredes vezetésével adtak.

Eseménynaptár 2015.01.01. – 02.28.
MÁRCIUS
14.
16.
20.
20.
28.
28.
31.

11:00 Március 15-i ünnepség ● Esterházy Iskola tornaterme

Koszorúzás ● Kápolnapuszta temető
10:00 Madarak és fák napja terültei döntő ● Geszner ház
16:00 Húsvéti népszokások ● Csákvár Emlékház
9:00 Tavaszi nagytakarítás ● Csálvár, Geszner ház
Megemlékezés ● Kőhányás kápolna
14:00 Mesemondó és meseilluszráló verseny ● Házasságkötő t.

ÁPRILIS

11. 10:00 KáVé a Könyvtárban ● Floriana Könyvtár
18.
Városszépítő nap
25.
Dr. Csányi László Találkozó és emlékünnepség

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Katolikus Egyház
Plébánia hivatali órái:
Hétfőn nincs hivatali óra.
kedd, szerda, péntek 09.00 – 11.00,
csütörtök:
16.00 – 18.00

Református Egyház
MÁRCIUS

15. 10:00 Március 15-i ünnepség

2015.02.28. A Harangvirág Dalkör sikere
A Harangvirág Dalkör 2014-ben is részt
vett a Fejér megyei Kor-Társ Nyugdíjas
Ki-Mit-Tudon, ahogy a korábbi években
is. A rendezvényt idén három hétvégén
szervezték Székesfehérváron, a Dalkör
február 28-án szerepelt egy vidám Zala
megyei dalcsokorral. A műsor most is
elnyerte a zsűri tetszését és elismerését, a Dalkör a kiemelkedő teljesítményéért oklevelet
kapott. A dalkört Kunstár Béláné vezeti már több mint
20 éve, és a mostani felkészítés is az ő munkáját dicséri.
A tagok méltán lehetnek büszkék szép eredményükre.
Csákvár-Gánt T v
FEBRUÁR HAVI MŰSORA
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Rejtett tájakon 1.
A dunántúl helyi védett területei
Rejtett tájakon 2.
A Duna-Tisza köze és az Északiközéphegység helyi védett területei
Rejtett tájakon 3.
A Tiszántúl helyi védett területei
Riport Esterházy Mónikával (2007)
Riport Esterházy Mónikával (ism.)
Március 15-i ünnepség
Március 15-i ünnepség (ism.)
Lábita Bábszínház ovisoknak
Tűzoltás régen és most
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Mesemondó verseny
Mesemondó verseny (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Lorántffy Református Óvoda kisgyermekei versekkel, bibliai történetekkel szolgálnak. Az istentiszteletet követően koszorúzásra kerül sor, majd a
csángóföldi Forrófalva Kulturális Egyesülete ad műsort Antal Vajda János
vezetésével, a Kálvin teremben. Mindenkit szeretettel várunk!

ÁPRILIS

12. 10:00 Költészet Napja a református templomban
Pap-költők versei hittanosok előadásában.
18. 14:00 Cantata Floriana Kórustalálkozó
Határon túli kórusok vendégszereplésével.

Vasárnaponként, az istentiszteletet követően, konfirmációi foglalkozást
tartunk, a 14. életévét betöltött, konfirmációra készülő gyermekek számára.
Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni.
A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:
8083 Csákvár, Kálvin u. 9.
Tel./fax 06-22-354-071

Evangélikus Egyház
MÁRCIUS
15. 11:00 Családi istentisztelet (vasárnap)
22. 11:00 Istentisztelet, szupplikáció (vasárnap)
25. 18:00 Férfikör (szerda)
29. 11:00 Virágvasárnapi istentisztelet (vasárnap)
30 – 31- ápr. 1. 18:00 Nagyheti evangélizáció (hétfőtől szerdáig)

ÁPRILIS

2. 18:00 Nagycsütörtök , Úrvacsorai istentisztelet
3. 18:00 Nagypéntek passióolvasás, Úrvacsorai istentisztelet
(vas.)
5. 11:00 Húsvét ünnepe úrvacsorai istentisztelet

6.
Szórványistentisztelet Alcsútdobozon úrvacsorával
12. 11:00 Istentisztelet
19. 11:00 Családi istentisztelet

Március hónap igéje:
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Rm 8,31b)

