
2014.11.26. Vetélkedő Fehérváron
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztás előtt álló hete-
dik és nyolcadik osztályos diákok számára hirdetett vetélkedőt. A négyfős 
csapatoknak a Kamara által összeállított sokrétű feladatsort kellett meg-
oldani. A YouTube-ra fel kellett tölteniük a tíz Fejér megyei hiányszakma 
egyikét bemutató 1-1,5 perces videójukat. Ezen előzetes feladatok meg-
oldásai után a legjobban teljesítő 10 általános iskolai csapatot hívták be a 
döntőbe. Ott sok szakmát érintő feladatot kellett elvégezniük, például fel 
kellett ismerni a számítógép részeit, asztalt kellett teríteni, egészségügyi ál-
lomáson sebesültet kötözni…. Az Esterházy Iskolát két 8.c osztályos csapat 
képviselte. Nagy volt a csapatok között az izgalom, mert nem mindennapi 
ajándékokat lehetett nyerni. 3. helyezést ért el Lokidilin csapat, melynek 
tagjai: Huber Viktória, Máhr Evelin, Pap Edina, Barócsi Patrik László. Fejen-
ként 1-1 MP3 lejátszót kaptak. 2. helyezett lett a 2plusz2 csapat: Páll Alexa 
Réka, Szajkó Milda Blanka, Tamás Dóra, Varga Dominka. Mindannyian 1-1 
tablettel gazdagodtak. 

2014.12.19. Iskolai karácsonyi műsor
Az ünnepi díszbe öltözött tornateremben a karácsony előtti utolsó tanítási 
nap estéjén idén is meghitt műsorral kedveskedtek az Esterházi Iskola tanu-
lói. Jankyné Kővári Csilla igazgatónő megnyitó beszéde után Illés Szabolcs 
polgármester úr köszöntötte a közönséget. A 4. osztályosok a szeretetről, a 
szívből jövő ajándékozásról adtak elő egy történetet. A zeneiskola növen-
dékei közül szerepeltek fuvolisták, volt furulya-, cselló-, klarinét-, zongora- 
és trombitaszó, és felléptek az iskola néptáncosai is. Végül a 6. évfolyam 
tanulói a betlehemi történetet adták elő, amelyben egy XXI. századi kisfiú 
visszakerült Jézus születésének helyszínére.

2014.12.7. 2. Adventi gyertyagyűjtás
A szakadó eső és a hűvös idő sem riasztotta vissza a csákvári gyerekeket, 
hogy, összegyűljenek és közösen várják a Mikulást, aki idén is eljött köszön-
teni és megajándékozni városunk legifjabbjait. 
Az Esterházy Iskola tornaterme zsúfolásig megtelt izgatottan várakozó gye-
rekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, hozzátartozókkal és a 2. adventi vasár-
napot köszöntő érdeklődőkkel. 
Adventi köszöntőt mondott Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere, 
majd hagyományosan a Mikulás gyújtotta meg a 2. gyertyát az adventi ko-
szorún. Ezután a kicsiké volt a főszerep. A Mesevár Óvoda bölcsődései és 
óvodásai szép műsorral készültek a Mikulás fogadására, majd az iskola 3. 
osztályos tanulók mondtak közösen kedves verseket a Télapónak. A Nagy-
szakállú ajándékot osztott minden megjelent kisgyereknek, alig győzte a 3 
krampusz ( Páll Alexa, Szajkó Milda és Tamás Dóra ) kiosztani a mandarint 
és a szaloncukrot az izgatott kicsiknek. Köszönjük Faddi Péterné óvodave-
zetőnek és az óvónéniknek, Kunstár Béláné és Nyigri Gyuláné tanitó né-
niknek a gyerekek felkészítését a szereplésre. Sok bátor kisfiú és kisleány 
vállalkozott még éneklésre és versmondásra a Mikulásnak, ők sem távoztak 
ajándék nélkül. Közben a felnőttek sem unatkoztak. Forralt bor, forró tea 
és sok-sok finom sütemény várta őket. Karácsonyi ajándéktárgyakat, kézzel 
készített díszeket is lehetett vásárolni, amelyeket az óvodások és szüleik 
készítettek. 

2014.12.7. 3. Adventi gyertyagyűjtás
„Drága Advent köszöntünk” címmel ezen a vasárnapon a Csákvári Reformá-
tus Egyházközség szervezésében ünnepelt a város. Áldást mondott dr. Kis 
Boáz Nt. Úr. Énekkel, verssel közreműködtek a Lorántffy Református Óvoda 
óvodásai és pedagógusai, az Esterházy Iskola hittanos tanulói és az intéz-
ményi kórus. Budapesten tanuló moldvai csángó fiatalokból álló kamarakó-
rus szép adventi műsorában gyönyörködhettünk. Kóka Rozália bevezetőjé-
ben kiemelte a hagyományőrző csángó magyarok évszázadokra visszanyúló 
tevékenységét, köztük az Advent megünneplésének hagyományát is. Ebből 
adtak ízelítőt a gyönyörű népviseletbe öltözött fiatalok, akik szívmelengető 
ízes magyar nyelven énekeltek. Igazi nagy élmény volt! A Mindenki Adventi 
Koszorúján ők gyújtották meg a harmadik gyertyát, amely a hagyomány 
szerint az örömöt szimbolizálja. 
A megható ünnepség után szeretetvendégség várta az ünneplőket. Forralt 
bor, forró tea, szendvics és sütemény mellett beszélgettek még sokáig a 
jelenlévők és gyönyörködtek a város új karácsonyi díszkivilágításában és a 
közös adventi koszorú három égő gyertyájának fényében.
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2014.12.21. 4. Adventi  gyertyagyújtás
Szebik Károly evangélikus lelkész úr gyújtott meg az utolsó gyertyát a Sza-
badság téren felállított Mindenki Adventi Koszorúján. A Csákvári Evangé-
likus Egyházközség  fiataljainak előadását követően adventi hagnverseny 
kezdődött az evangélikus templomban. Itt az Esterházy Iskola kórusa, a 
Cimborák Férfikórus, a csákvári Református Egyházközség Intérményi Kó-
rusa és a Harmonia Floriana Kórus adott felelmelő műsort. A templom ud-
varán élő Betlehem és adventi szeretetvendégség várta a látogatókat.
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Eseménynaptár 2015.01.01. – 02.28.
JANUÁR
7.      18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Dr. Sántha István: Kulturális kontaktusok a füvespuszta és 
az erdő határvidékén Kelet-Szibériában
10.   17:00     Doni megemlékezés ●  Szabadság tér
14.   18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Székely Sándor: „Festek Neked Eget” Nők férfiszemmel, 
versek képekkel
17.   10:00    Koszorúzás  ●  Vérteskozma
17.   14:00    Tollfosztás  ●  Csákvár Emlékház
21.   18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Prommer M.: Ragadozó madarak jelölése Oroszországban
24.   14:00    Magyar Kultúra Napja  ●  Szanatórium díszterme
28.   18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Lelkes István: Lovakrul- Széchenyi és a Magyar Lovas Élet
31.   14:00    Asszonyfarsang  ●  Csákvár Emlékház
31.   15:00    Emléktúra ● Kotló-hegy, Huszár emlékmű

FEBRUÁR
4.      18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Dr. Lakatos Zoltán: Egy különös őstörténet: Pál Zoltán 
hagyatéka az Arvisúra

6.                     Iskolai farsang ●  Esterházy Iskola tornaterme
11.    18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Klébert Antal: Etiópiában madarásztunk
18.    18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Viszló Levente: A Vértesi Natúrpark hírességei
21.                    Az anyanyelv világnapja  ●  Floriana könyvtár
25.    18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

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

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
JANUÁR
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
FEBRUÁR
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)


