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2014.01.10. Megemlékezés a doni katasztrófáról
A doni katasztrófa 71. évfordulója alkalmából megemlékezést szervezett
Csákvár Város Önkormányzata a Szabadság téri Hősi Emlékműnél.
Beszédet mondott Jásdi Balázs hagyományőrző főhadnagy, a Honvédelmi Minisztérium munkatársa. Az Emlékműnél díszőrséget álltak a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Tüzér Ütege katonái, és
hagyományőrző viseletben a csákvári lovasbarát kör tagjai Magosi István
vezetésével. A Csákvári Cimborák Férfikórus katonadalok előadásával,
Szverle Balázs pedig versmondással tette ünnepélyesebbé az eseményt.
2014.01.15. Hosszú téli esték
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány immár 10. éve szervezi a
Hosszú téli esték a Geszner-hában előadássorozatot. Az elmúlt években
számos előadó fordult meg náluk, akik vetítéssel egybekötött élménybeszámolóikkal, fényképeikkel, ajándéktárgyaikkal, gasztronómiai különlegességeikkel tették feledhetetlenné bolygónk és szűkebb otthonunk csodálatos
világát, természeti és kultúrtörténeti értékeit. Decembertől februárig minden szerdán kalandos utazásokon vehettnek részt a világ legszebb, legérdekesebb és legkalandosabb tájain. Rendezvényük évről-évre egyre nagyobb
népszerűségnek örvend, hiszen egyre többen érkeznek a Vértesi Natúrpark
különböző településeiről, akik nemcsak élményekkel távoznak, hanem
hétről-hétre vissza is térnek. A 2013/2014-es szezont a „Rejtett tájakon”
és a „Három a magyar igazság egy a ráadás” című filmbemutatókkal nyitották, de azóta megfordult itt Lelkes István egy fantasztikus lovas előadással,
elkalandoztak Huszárovics Dalma segítségével egy afrikai iskolába és gyerekotthonba, valamint Viszló Levente segítségével bepillantást nyerhettek a
Vértesi Natúrpark természetgazdálkodási tevékenységébe is.

2014.01.22. Együtt szaval a nemzet
Az Esterházy Iskola is csatlakozott az Együtt Szaval a Nemzet programhoz,
amelynek keretében a világ magyar nyelvű általános és középiskoláinak
tanulói együtt szavaltak. A Magyar Kultúra Napján délelőtt 10 órakor egyszerre mondták el iskolánk 7-8. osztályos diákjai Kölcsey Ferenc: Himnusz
című költeményét. Az élő, egyenes internetes adás a technika hibájából
meghiúsult, de a felvétel megtekinthető a youtobe-on és iskolánk honlapján.
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2014.01.25. Megemlékezés a háború áldozataira
A Vértesi Erdő Zrt. által szervezett ünnepségen a tavaly felállított kettős
keresztnél gyűltek össze a környékbeli önkormányzatok, egyesületek, civil
szervezetek képviselői a világháborúk áldozataira emlékezve Csákvár és
Gánt határában, a Vérteskozma melletti erdőben.
Kocsis Mihály, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatója és Spergelné Rádl Ibolya, Gánt polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és L. Simon László
országgyűlési képviselő, kormánybiztos mondta a megemlékező beszédet.
Ezt követően a csákvári Tamás Anna tolmácsolásában hallottuk Illyés Gyula
Ne feledd a tért című költeményét. A háborúban elesettekért, elhunytakért
Ugrits Tamás pápai káplán, püspöki titkár mondott imát. A koszorúzáson
Csákvár Önkormányzatát a polgármester és a jegyző képviselte.

2014.01.25. Ünnepség a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
Csákváron január 25-én szervezett az önkormányzat ünnepséget a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére. Ambrózy Tamás plébános papírra vetett gondolatait - betegsége miatt - Tamás Antal világi elnök tolmácsolta.
Az ünnepségen díjak átadására is sor került. Ifjúsági elismerésben részesült
Kutrik Bianka, Szakál Borostyán és Horváth Krisztián. Mindannyian a város
kulturális életében való rendszeres, eredményes szerepléseikért, és példás
tanulmányi eredményeikért kapták a kitüntetést.
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogató oklevelek
átadásával Csákvár Önkormányzata Balassa Benjámin, Sztányi Cintia, Sztányi Petra, Althöfner Georgina, Máté Hajnalka, Somogyi Gábor és Somogyi
Viktória hallgatók részére nyújt 2014. évben felsőoktatási tanulmányaikhoz
támogatást.
Az ünnepség fénypontja Illyés Gyula Tűvétevők című komédiájának előadása
volt, mellyel a csákvári fiatalokból álló Paulini Béla Színtársulat méltó módon tisztelgett a múlt század első évtizedeiben Csákváron működő ifjúsági színtársulatok és munkájuk előtt. A darab szereplői: Szakál Borostyán,
Hegedűs Péter, Szakál Péter, Pál Alexa, Horváth Krisztián, Kutrik Bianka,
Árki Kristóf, Szajkó Milda, Bíró Adrienn, Bíró Bettina, Janky Bar-nabás, Janky
Bendegúz, Wisniewszky Marcell. Az előadáson közreműködött az Összhang
Kamarakórus, és a Dallam Alapítvány két csákvári zeneiskolás növendéke,
Burai Kitti és Burai Fanni. A darabot Mészárosné Ágoston Ildikó, Szekeresné
Horváth Zsuzsanna és Kunstár Béláné állította színpadra.
A közönség vastapssal jutalmazta a színvonalas, fergeteges előadást.
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2014.01.25. Befejeződött az ökumenikus imahét
Január 25-én, szombaton befejeződött az ökumenikus imahét Csákváron.
Az imahéten két-két alkalommal tartottak közös istentiszteletet a római
katolikus, a református és az evangélikus testvérek. Minden templomban a
vendég lelkészek, illetve távollétükben helyetteseik szolgáltak.
A záró alkalom a katolikus templomban volt, a záró prédikációt Nt. dr. Kis
Boáz tartotta, aki a keresztény összefogás erősítését szorgalmazta igehirdetésében, Mészáros Tamás evangélikus felügyelő pedig az egyetemes
könyörgéseket mondta el az egyházakért, városunkért, Magyarországért.

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

VERSENYEINK
„Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny területi fordulójából a megyei döntőbe jutott:
●a

szólisták közül:
Pausch Kamilla 4.a, Szabó Dominik 5.a, Néráth Dóra 6.b,
Tamás Dóra 7.c, Barasevich Borbála 7.b, Gulyás Hajnalka
8.b, Sztányi Emese 8.b
● csoportok közül:
Dalos pacsirták (Pausch Kamilla, Dravicz Tamara, Magyarics
Fanni, Ballon Petra)
Piros rózsa énekkettős (Gulyás Hajnalka, Sztányi Emese)
Csákvári Csicsergők (Gulyás Hajnalka, Sztányi Emese, Páll
Alexa, Tamás Dóra, Barasevich Borbála)

Úszás megyei diákolimpia döntőjében

3. helyezést ért el gyors- és mellúszásban is az I. korcsoportban Knapp
Flóra

Csákvár-Gánt T v
FEBRUÁR HAVI MŰSORA

Február
Február
Február
Február
Február
Február
Március
Március

10. h.
13. cs.
17. h.
20. cs.
24. h.
27. cs.
3. h.
6. cs.

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

Iskolai ajándékműsor (ism.)
Magyar Kultúra Napja
Magyar Kultúra Napja (ism.)
Református doni megemlékezés
Csákvári Híradó
Csákvári Híradó (ism.)
Református doni megemlékezés (ism.)
Szépkiejtési verseny (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Csákvári versenyző a gokart EB-n
A gokart eddig ismeretlen volt Csákváron, ifj. Viszló Csaba eredményei
azonban magukért beszélnek.
Viszló Csaba a legerősebb gokart versenykategóriában indul: 6 sebességes,
125 cm3-es motorú, 150-160 km/h végsebességű járművel áll rajthoz. A
versenyző licence egy győri gokart klubnál van, de saját költségén, családi támogatással indul a versenyeken. - Mindig szerettem az autósportot nyilatkozta. szabadidőmet sosem a számítógép előtt, inkább mindig
a műhelyben töltöttem. Már korábban is volt hobbi jellegű gokartom, de
a versenysporttal három éve kezdtem foglalkozni, az első dunaszerdahelyi
versenyen már jó eredményt értem el.
2010 óta sok jó eredményt ért el. 2013-ban magyar bajnok lett olyan
pontelőnnyel, hogy az utolsó négy futamon már nem is kellett indulnia
Nemzetközi szinten is megmérette magát, a cseh és szlovák Moravsky pohár versenyen 2. lett. A legemlékezetesebb versenyeiről ezt mondta:
- A legerősebb versenyem Olaszországban volt, ahol fizetett pilótákkal kellett rajthoz állnom. Szakadt az eső az egész futam alatt, itt tanultam meg
esőben versenyezni. Legalább harmincan voltunk a pályán, alig lehetett
látni. A legemlékezetesebb verseny pedig, ami a legjobban tetszett, a győri
utcai gokart futam volt, ahol sok néző láthatta a pálya mellett, hogy komoly
járművekkel versenyzünk.
Volt-e olyan balesete, sérülése, amely elgondolkodtatta, folytatja-e:
- A legnagyobb ütközésemkor egy edzésen 100 km/ h sebességgel nekicsapódtam a gumifalnak, és kirepültem a járműből. Szerencsére nem lett
semmi bajom, és meg sem fordult a fejemben, hogy feladom. A legjobban
azon aggódtam, hogy a másnapi edzésre meg tudjuk-e javítani a gokartot.
De nemcsak baleset esetén lehet sérülést szerezni. Egy-egy kanyarban 2-3
G terheléssel kell megküzdeni. Egy verseny után éreztem, hogy fáj az oldalam, és kiderült, hogy a folyamatos ellentartás miatt megfeszült és megrepedt a bordám. Pedig gond nélkül célba értem.
A gokart versenyekre való eljutás komoly gondot jelenthet. Magyarországon Kecskeméten, illetve Sárvár mellett a Pannónia-ringen van
versenylehetőség. A többi pálya: Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában, illetve Olaszországban van. Viszló Csaba általában egy szerelővel
indul útnak a célnak megfelelően átalakított busszal, melynek eleje
lakókocsiként, hátsó része pedig műhelyként szolgál.
2014-re a fiatal csákvári versenyzőt olaszországi gyártók hívták meg 1-1
hetes tesztelésre. Ez nagyon jó lehetőség lesz a szakmai fejlődésre, mivel
szakemberekkel konzultálhat a beállításokat tanulmányozva. Tanulságos
eset volt számára, amikor azzal, hogy 1 cm-rel előrébb helyezték az ülést,
körönként fél másodpercet javult. A versenyeken tizedmásodpercnyi különbségek vannak: a tavalyi EB-n 90-en voltak 1 másodpercen belül! Fontos
a motorbeállítás, a gumik és a felnik mintázata, anyaga is különböző, hogy
az időjárási viszonyokhoz és a pálya adottságaihoz minél jobban igazodjon.
Ezt a sportot neves Forma 1-es pilóták is folyamatosan űzik gyakorlás,
edzés gyanánt. Többen innen igazoltak át az autósporthoz. Maga Ayrton
Senna is egy korábbi gokart versenyét említette, mint legemlékezetesebb
futamot, pedig már ünnepelt F1 versenyző volt.
A csákvári versenyző nagy megmérettetés előtt áll. Az EB-re készülve eredményes versenyzést, és balesetmentes célba érést kívánunk neki.

