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Tisztelt Csókakőiek!
Csókakő Községi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy megszüntetik a 4 m3es kommunális hulladék gyűjtést
2014. április 1-től. Ezen időponttól
kezdve a község közigazgatási
területén bejelentett állandó lakcímmel rendelkező valamennyi család
bevonásra kerül a Depónia Kft. által
működtetett hulladékszállítási rendszerbe. További részletekről: kukák

beszerzéséről, szerződéskötésről,
szemétszállítási napokról, kijelölt
gyűjtőhelyekről, lomtalanítási szabályokról az érintetteket levélben
és itt a Csókakői Hírek hasábjain a
későbbiekben tájékoztatjuk.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2014. április 6-án országgyűlési
választásokra kerül sor. Csókakő
Fejér Megye 02. számú választókerületébe tartozik. Csókakőn egy
szavazókör szerepel a szavazóköri
jegyzéken. Csókakő 1. számú sza-

vazókörének címe: 8074 Csókakő,
Kossuth Lajos utca 41. Művelődési
Ház. A szavazás ideje: 2014. április
6. nap 6-19 óra között. A szavazóhelyiség akadálymentesített. Szavazni
csak személyesen, a fent megjelölt
szavazóhelyiségben lehet. Mozgó
urnával kapcsolatos kéréseket a
községházán kérjük bejelenteni.
Kérem éljenek demokratikus
jogaikkal, jöjjenek el minél többen
szavazni!
Fűrész György polgármester

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Egyre gyorsabban
sabban zajlik
ajlik aaz éle
élet
et
és egyre több feladat hárul a család hölgytagjaira a mai világban.
Sokszor említjük őket úgy, hogy
a gyengébbik nem, pedig a több
évezredes tapasztalat azt mutatja,
hogy sokkal többet el- és kibírnak
mint az erős férfitársadalom büszke
képviselői. A házat rendben, a családot egyben, a férjet pedig féken
kell tartani. Ez a három együtt már
önmagában sem könnyű feladat, de
az egyenjogúsági harc rosszul sikerült, ezért ma már ugyanúgy dolgozni kell a hölgyeknek is. Persze
ők ezt is megteszik mert számukra
természetes és mi pedig megköszönjük, minden évben, márciusban, amikor virággal és verssel
köszöntjük őket.
Boldog Nőnapot!

Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nékik a sok színes virág.
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.

Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
egész évben - és minden Nőnapon.
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„Mesés” buli volt!
Miről is szólhatna a februári
hónap, ha nem a farsangi mulatságokról?
Így volt ez óvodánkban is.
Először természetesen a gyerekek kerültek sorra. A csoportszobákat vidám, színes füzérekkel, és
lufikkal feldíszítettük, a programot
pedig szépen, csendben, de annál
nagyobb lelkesedéssel szerveztük.
Kora reggel már az óvó nénik és a
dajka nénik jelmezbe öltözve várták a gyerekeket. (Természetesen
Eta néni is jelmezben érkezett.)
Számunkra nem volt kérdés, hogy
farsangolni csak jelmezben az igazi,

Az idei évben sikerült megszerveznünk, hogy élő zene színesítse
délelőttünket, és ez lehetőséget teremtett egy kis táncházra is. Köszönjük zenészeinknek a közreműködést,
és a remek muzsikálást.
11 órától a szülők is csatlakozhattak programunkhoz, és ízelítőt
kaptak abból, milyen sok dalt és
verset
tudnak
gyermekeink.
A legnagyobbak a Kolompos
együttes zenéjére
már egy játékos,
táncos műsort is

mese szereplők képei, nagyméretű
színes plakátok, és plüss játékokból
készült fűzér díszítette a termet.
Aztán elérkezett a bál napja is.
Valóban MESÉS BÁL kerekedett
ezen a napon Csókakőn. Sorra
érkeztek a vendégek, és szinte mindenki jelmezben volt. Annak, aki
az interneten nem láthatta, szeret-

Sorra érkeztek
a vendégek,
és szinte mindenki
jelmezben volt.

így ha nem is könnyen, de sikerült
az óvoda valamennyi dolgozójának
kitalálni, minek is öltözzön be. Volt
közöttünk balerina, kalóz, almafa,
nyuszi, fekete macska, rózsaszínbe
„bújt” tini lány, Harisnyás Pippi,
és barna mackó. A gyerekek öröme
őszinte volt, élvezték a közös
mókázást.

bemutattak. (Nagyon ügyesen.) A
mulatságot közös tánccal zártuk,
amibe a szülők is bekapcsolódtak.
Alig „hevertük ki” ezt a napot, már készülődnünk is kellett a felnőttek báljára. A szülői
munkaközösség pénteken délután csodálatosan feldíszítette a
művelődési házat. Rengeteg lufi,

nék egy kis ízelítőt adni a jobbnáljobb jelmezek sokaságából. Íme:
Szörnyella De Frász, a 101 kiskutyából Dalmata kutyus, Shrek,
Fiona, Ursula és Dr. Bubó, Lúdas
Matyi, Döbrögi uraság, Hókuszpók, Törpilla, Quasimodó, Esmeralda, Rumcájsz és Manka, a még
pocaklakó Csibészkével, Bogyó és
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Babóca, Minnie egér, menyasszony,
kéményseprő, Piroska, kalóz, kalózlány, angyalka, mikulás, bohóc,
boszorkány, Popey és így tovább, és
így tovább.
A zenekar (Kiss Ferenc és zenésztársa) remekül játszott, így
nagymértékben hozzájárultak a jó
hangulat kialakulásához. Köszönjük Nekik!
Este kilenc órakor nagy meglepetés ért minket. A Nők Klubjának tagjai érkeztek jelmezbe öltözve, hogy
egy kis műsorral kedveskedjenek
nekünk. Előadásuk – A Hófehérke
és a hét törpe nagy sikert aratott!
Köszönjük, hogy gondoltak ránk,
és vidám produkciójukkal színesítették bálunkat.
Nagy köszönet illeti azokat a
szülőket is, akik a bált megelőző
vasárnap estéket arra szánták,
hogy az ismert sláger, a We are the
World zenéjére magyar szöveget
írjanak, és gyakoroljanak, azért,
hogy előadásukkal fokozzák a jó
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hangulatot, és bővítsék az óvodát
támogatók körét.
Az előadás fantasztikus volt,
olyannyira, hogy rögtön meg is kellett ismételniük, mert a közönség
visszatapsolta Őket.
A dal szövege a szívünkhöz
szólt, muszáj a refrénből két sort
idéznem, hogy az olvasók is érezhessék, mitől hatódtunk meg:
Király egy hely! Király ott minden!
A gyerekeink szeretik, tudjuk ezt
minden!
KÖSZÖNJÜK!
Természetesen az óvodás gyermekek szülei közül többen is, valamilyen módon hozzájárultak a bál
sikeréhez.
Volt, aki a jegyek megvásárlásával támogatta óvodánkat, volt,
aki süteményt sütött, volt, aki tombola ajándékot hozott, és szerencsére olyan szülők is voltak, akik
részt vettek a bálon, és jól érezték
magukat! Szeretnénk, ha jövőre
még több szülő eljönne, hiszen

mindenkinek szüksége van egy kis
kikapcsolódásra.
Mindenkit arra biztatunk, hogy
felnőttként is bátran próbálja ki a
jelmezes mulatságot. Nem fogja
megbánni!
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN minden
civil szervezetnek, vállalkozónak,
csókakői
lakosnak,
barátnak,
ismerősnek, szülőnek, óvodai dolgozónak, hogy rengeteg tombola
ajándékkal támogatták bálunkat!
Sajnos nem merek vállalkozni
a név szerinti felsorolásra, mert félek, úgy járnék, mint tavaly, hogy
valakit véletlenül kifelejtek a felsorolásból.
Végezetül szeretném megköszönni szülői szervezetünknek, és
munkatársaimnak azt a sok-sok
munkát, amivel lehetővé tették,
hogy terveinknek megfelelően egy
nagyon jó hangulatú, igazi, jelmezes bált szervezhettünk!
Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda-vezető

˝ gazdálkodók figyelmébe!
Csókakoi
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózata 2014
márciusától új időpontban látja
el Csókakőn a kihelyezett ügyfélfogadását. Az ügyfélfogadás
minden héten kedden, 8.00-9.30ig tart a Polgármesteri hivatalban, az ügyfélfogadást pedig
Varga Máté falugazdász látja el.
Elérhetőségek: 06-30-8416781,
e-mail: varga.mate@nak.hu Az
ügyfélfogadás ideje alatt lehetőség
nyílik továbbra is az őstermelői
igazolványok érvényesítésére, új
igazolvány kiváltására, és további
szakmai ügyintézésre, esetleges

problémák megoldására. Akinek
az időpont nem megfelelő, természetesen Móron, a Zrínyi u. 36.
szám alatti falugazdász irodában
továbbra is tud ügyeket intézni. Az
iroda hétfőtől csütörtökig 08.00–
16.00-ig, pénteken 08.00–14.00
tart nyitva, az ügyfélfogadást
továbbra is Schelbauer József,
Szabó Gyula, és Varga Máté falugazdászok látják el.
További információ, hogy a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
a tagjai számára nyújtott szolgáltatások keretében megkezdte a kamarai kártyák kiadását. A kártyák

gyártása, és átadása folyamatos, a
már elkészült kártyák átvehetők
a falugazdászoknál a kihelyezett
ügyfélfogadásokon, további napokon pedig a móri irodában.
A kártya a NAK tagjai számára
különböző kedvezményekre jogosít a NAK-kal megállapodást
kötött partnerek termékeinek
megvásárlása esetén. A partnerek,
illetve a részletek megtalálhatók
a www.nak.hu weboldalon, illetve
megtudhatók személyesen a falugazdászoktól.
Csókakő, 2014.02.25.
Varga Máté falugazdász
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Iskolaélet hírei
A Diákönkormányzat szervezésében, Sáfár Melinda vezetésével
február 7-én megtartottuk a farsangi mulatságot, az osztályok
színvonalas műsorokkal készültek.
Ötletes jelmezekben is gyönyörködhettünk. A 8. és 7. osztályos tanulók
keringővel nyitották meg az estet.

Február
14-én
megtörtént
a felvételi lapok továbbítása a
középiskolákba. Reméljük mindenkinek sikerül az első helyre bejutnia. Az eredményekről április végén tájékoztatják a tanulókat.
22-én szombaton délelőtt 9-11ig a leendő első osztályosoknak
és szüleiknek nyílt napot tartottunk Bognár Gáborné vezetésével. A szülők többsége élt ezzel a
lehetőséggel.
A gyerekek aranyosak voltak,
aktívan részt vettek a foglal-kozásokon és jól érezték magukat.
Két harmadikos tanulóval, Pavlitzky Laurával és Varga Barnabással képviseltettük magunkat a járási
Zrínyi Miklós matematika versenyen, melynek eredményeiről később
kapunk tájékoztatást.

Megtörtént az „Itthon otthon
vagy” Országos földrajzverseny I.
fordulójának a feladatmegoldása,
tanulóink továbbjutottak a második
fordulóba. A versenyen résztvevők:
Fehér Georgina Anita 7.o., Kiszely
Virág 7.o., Kernbaum Patrik 7.o.,
Ruff Georgina 8.o., Varga Mátyás
8.o.
Ismét kiemelkedő teljesítmény nyújtottak diákjaink
a körzeti tornaversenyen
február 25-én
Móron, maguk
mögött hagyva a
nagy iskolákat.
Itt a következő eredmények születtek:
Csapatban:
• 1. helyezés: 1. osztály fiúcsapat
(Komáromi Balázs, Pálmai Kristóf,
Király Gergely)
• 3. helyezés: 1. osztályos lánycsapat (Dobos Szimóna, Pesti
Borbála); 3. osztályos lánycsapat
(Kiszely Róza, Pavlitzky Laura,
Makk Katalin); 3. osztályos fiúcsapat (Varga Barnabás, Éberling
Tamás, Körmendi Attila); 4. osztályos lánycsapat (Stumfold Zsófia,
Dobos Elvira, Burján Veronika);
5. osztályos lánycsapat (Borostyán
Margarita, Kiszely Kincső)
Egyéniben:
• 1. helyezés: Komáromi Balázs
1.o.
• 2. helyezés: Pálmai Kristóf 1.o.
• 3. helyezés: Király Gergely
1.o., Stumfold Zsófia 4.o.

27-én látogatást tesznek nálunk
az Autifarm lakói és bekapcsolódnak a 8. osztályosok rajzórájába.
Sikerült jó kapcsolatot kialakítani
és a továbbiakban kölcsönös látogatást teszünk egymás intézményében, melynek célja, hogy tanulóink könnyebben elfogadják a
más adottságokkal rendelkező gyerekeket, felnőtteket.
Március 14-én az iskola szervezésében, fáklyás felvonulással
emlékezünk meg a 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. A
menet a Faluháztól indul és a polgármesteri hivatalnál ér véget. Szeretettel várunk mindenkit.
Április végén megtörténik a
2014/2015-ös tanévre az első osztályosok beíratása.
Az ehhez szükséges dokumentumok:
• Gyermek születési anyakönyvi
kivonata, lakcímkártya.
• Iskolaérettséget igazoló dokumentum pl. óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadó által
kiállított, iskolaérettséget igazoló
szakértői vélemény.
• Szülő személyi igazolványa,
lakcímkártyája, gyermekét egyedül nevelő szülőnek a gyámhivatal
határozata.
• A szülőnek nyilatkoznia kell,
hogy gyermekét hit-és erkölcstan,
vagy erkölcstan oktatásban szeretné
részesíteni.
Terveink szerint a szülők többségének beleegyezésével beindítjuk
az iskolaotthonos első osztályt,
Bognár Gáborné és Moór Zsanett
vezetésével.
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Az iskolaotthonos oktatás előnyei:
• A gyermekek egyenletes terhelése.
• A német nemzetiségi oktatás
bevezetése (heti 6 német óra) a
normál tanrend szerint a gyerekekre
napi hat tanórát ír elő, plusz a délután két óra napközi.
Óra

• A nyelvtanulásban a nyelvet
tanító pedagógus segíti a gyermeket.
• Az iskolaotthonos oktatásban a
tanórai tananyagot ugyanaz a tanító
gyakoroltatja.
• A készségtantárgyak többségben délutánra tevődnek át.
• A tanulóknak lehetőségük van

a szakkörök igénybevételére 16-17
óra között.
• Ebben a tanulási formában
otthon nem kell felkészülnie másnapra.
Bemutatunk egy iskolaotthonos órarend tervezetet:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Magyar

Matek

Magyar

Magyar

Matek

2.

Magyar

Környezet

Magyar

Német

Házi feladat

3.

Német

Házi feladat

Házi feladat

Házi feladat

Rajz

4.

Házi feladat

Erkölcstan

Német

Ének

Testnevelés

5.

Szabad

Testnevelés

Német

Szabad

Magyar

honismeret
6.

Ebéd

Ebéd

Ebéd

Ebéd

Ebéd

7.

Matek

Magyar

Matek

Informatika

Magyar

8.

Házi feladat

Német

Házi feladat

Technika

Német

9.

Néptánc

Házi feladat

Testnevelés

Testnevelés

Házi feladat

Várjuk a leendő első osztályosokat!
Bócz Éva
Tagintézmény-vezető

Felhívás
A Csókakői Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma ismételten kéri az adózó állampolgárokat,
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassanak bennünket.
Köszönjük az eddigi segítségeket, amelyekkel a gyermekprogramokat színesíthettük.
Adószámunk:18488209-1-7

Csókakő Község Polgárőr Egyesület vezetősége
megköszöni az adózók eddigi szja 1 %-os felajánlásait,amelyet a működésére fordított,
és egyben kéri, ha tehetik továbbra is támogassák az egyesületet.
Adószámunk:18493162-1-07
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Beszámoló a Várbarátok Társasága 2013. évi munkájáról
Ismét elmúlt egy esztendő és
most számot adunk jelentősebb
eredményeinkről és munkákról,
amit 2013-ban sikerült megvalósítani. Ahhoz, hogy eddig eljussunk
19 évre volt szükség. Az első évek az
önszervezéssel, a célok kitűzésével
a hatóságok bevonásával teltek.
Körülményes volt a hatóságok és
a felelős személyek meggyőzése
arról, hogy Fejér megye egyetlen
kővárát meg lehet, meg kell menteni az utókor számára. Emlékezünk
még azokra a kijelentésekre: ”Ide
még út sem vezet” vagy: „Az

építőanyagot szamárháton vagy
helikopterrel lehet felszállítani a
várba.” /Ráday Mihály/
Ezek a kijelentések természetesen nem vették el kedvünket, hanem újabb és újabb ötleteket adtak. Építsük meg a várhoz vezető
utat! Ez is elkészült és a régészeti
és felújítási munkák 1996-ban
elkezdődtek.
Nagyon örültünk annak, amikor
Dr. Hatházi Gábor régész úr és
csapata megkezdte a felsővár ré-

gészeti feltárását. A várbarátokkal
letakarítottuk a várban levő buja
növényzetet és elkezdtük a kövek
összegyűjtését és az építkezés színhelyére szállítását.
Az elmúlt 19 évben
a várbarátok jelentős
munkákat végeztek a vár
megmentéséért. Csak a
legfontosabbakat említem: útépítés a várhoz,
törmelékből a kövek
összegyűjtése, a növényzet
letakarítása, a felsővár
földdel történő feltöltése,

villany és vízvezeték árkának kiásása és szerelvényezése, a várban
levő utak karbantartása, gyomtalanítás. A várbarátok a hónapvégi
szombatokon végezték el a szükséges karbantartási munkákat. Meg
kell említeni azt is, hogy a volt
polgármesterek sokat segítettek a
vár építésében. Karger László és
Végh Konrád egykori polgármesterek, mint a vár lovagrendjének
tagjai fizikai munkájukkal is sokat
dolgoztak a várért. Végh Konrád

polgármester úrral többször voltunk Budapesten tervtanácsi ülésen,
ahol a helyiek véleménye sokszor
nem volt figyelemre méltó. Jelenleg
Fűrész György polgármester segíti,

szervezi az építési munkálatokat,
ugyanis a község megkapta a vár
kezelési jogát.
Sok segítséget kaptunk a Magyar Államtól a vár építéséhez. 2012
őszén a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
finanszírozásában megépült a kaputorony tartozékaival együtt. Ez már
látványos előrelépés volt a vár építéstörténetében.
2013-ban ugyancsak MNV Zrt.
szervezésében megkezdődött a
várkápolna építése. Felépültek a
falak, de a befejezés a tél beállta miatt 2014-re húzódik át. Megköszönjük a MNV Zrt. főmunkatársainak
Szirják Imre és Bódics Szabolcs
uraknak, hogy szívükön viselik
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Csókakő várának ügyét. A várba
beépített értékeket meg kell védeni
a rombolásra hajló van-dáloktól. A
vár védelmét TOKEN biztonsági kft
végzi. Sajnos szükséges az éjszakai
és nappali felügyelet. Gondoljunk
csak vissza arra, amikor a ciszterna
törhetetlennek vélt üvegét összetörték, vagy bontották az újra épített
falakat, megpróbálták elvágni a felvonóhíd kötélzetét stb.
A védelem költségét MNV Zrt.
vállalta magára.
Az építkezés kivitelezője Nemes és társa vállalkozó. Évek óta
ők végzik a csókakői vár építési
munkáit, bevonva a községben élő
munkanélkülieket is. Ők természetesen olyan anyagból építenek, amit
a tervezőnek a műemlékvédelmi
hivatal jóváhagy. (kifogásolható a
beépített tégla minősége)
A várhoz felvezető út a nehéz gépkocsik terhe alatt eléggé
megrongálódott, javításra szorul.
Szerződést kötöttünk a Klein park
Kft-vel, hogy a várkápolna építési
munkái után a várhoz vezető utat
megjavítják. A nyár folyamán ez
esedékessé válik.
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2013-ban az adó 2012 évi 1%ából felajánlott összeg 799.352 Ft
volt. Megköszönöm a felajánlásokat és kérjük a további segítséget.
A község önkormányzata 50.000
Ft-tal támogatta a várbarátok
munkáját.
A csókakői várban egyre nagyobb
az idegenforgalom és sokan igényelik az idegenvezetést. Vass Rezsőné
Tucika kiképezte magát Csókakő
várának történetéből, és nagyon
szívesen vállal vezetést és meséli
el a vár történetét. Megköszönöm
sokéves munkáját és azt, hogy
már német nyelven is – ha szükséges – ismerteti a vár történetét.
Köszönet Király Zoltánnak és feleségének, Andreának, hogy a vár
történetének magyar szövegét lefordították németre és szemléltető
anyaggal együtt átadták Tucikának
felhasználásra.
A várnapok rendezvényein
természetesen részt vettünk, ott
voltunk a majálison, a szálkafesztiválon, az adventi gyertyagyújtáson. Mindenszentek ünnepén
megemlékeztünk a meghalt lovagtársainkról és várbarátokról. Em-

lékükre koszorút helyeztünk el a
vár falára. Összegezve úgy gondolom, hogy eredményes évet zárunk
és a jövőben is tovább dolgozunk a
vár megmentéséért, köszönöm minden segítőnk munkáját.
Feladataink 2014-re:
• Tovább folytatjuk a hónap végi
szombatokon a vár karbantartását.
• A falból kiesett kövek visszafalazása.
• A Várhoz felvezető út és a várban
levő utak, lépcsők karbantartása.
• Kövek összegyűjtése, deponálása.
• Részt veszünk a község kulturális
életében
Megköszönöm minden várbarát
munkáját, különösen azoknak,
akik nem Csókakőn laknak, mégis
magukénak érzik az ősi romokat.
Mi szilárdan hisszük hogy felépül
a csókakői vár, ami Fejér megye és
Csókakő hírnevét öregbíti és fellendíti a falusi turizmust.
Csókakő, 2014. február 22.
Sörédi Pál
Várbarátok Társasága elnöke

A merénylet viSzhangja Európában - befejezo˝ rész
Dr. Dunka Sándor cikkének folytatása
Németországban az oroszok és
franciák elleni gyűlölet egyelőre
még csak tüntetésekben mutatkozott meg, mert a kormánylapok
igyekeztek csillapítani az indulatokat. A kormány álláspontja július
2-án még az volt, hogy a Monarchiának kötelessége szövetségesei
mellett számolni az Európai ‒ is,
mert a két szövetséges, Olaszország
és Románia ‒ nem megbízható, s

háború esetén korábbi szövetségeseit elárulva, az ellenség mellé
áll. II. Vilmos császár véleménye
azonban az volt, hogy „végezni kell
a szerbekkel gyorsan. Most vagy
soha!” Ettől kezdve a kormányhoz
közelálló lapok hangja is megváltozik, s a német városok utcái is
megtelnek franciák és oroszok elleni tüntetőkkel.
A háborús uszítók pedig fel-

ismerték, hogy a sajtó milyen
nagy hatalom, s azt máskor is fel
lehet használni a nép félrevezetésére és a nemzetek egymás elleni gyűlöletének felébresztésére és
fokozására.
Az egymással igen jó egyetértésben és barátságos viszonyban
levő Oroszország és Franciaország
kormányai ‒ még januárban kötött
megállapodás alapján ‒ 1914 július
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20. és 23. között találkozott egymással Szentpéterváron. Ekkor találkozott egymással Poincaré francia
elnök és II. Miklós orosz cár vezetésével a francia és orosz kormány.
Ennél szerencsésebb alkalom
az antant számára nem adódott,
mert ezen a találkozón a francia és
orosz kormány megállapodott abban, hogy hogyan robbantsák ki a
háborút úgy, hogy a háború kitöré-
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kényszeríteni Szerbia ellen. Ezzel
a háború kirobbantója a Monarchia lesz, akit a Német birodalom
kényszerített a hadüzenetre. Az antant ugyanakkor mindent megtett a
háború elkerülése érdekében, de ezt
a két megátalkodott országot nem
lehetett a háború megindításában
megakadályozni. Amint látni fogjuk,
Franciaor-szág és Oroszország terve
tökéletesen bevált. Szazonov orosz

II. Vilmos császár
sének kezdeményezői a Monarchia
és Németország legyen, az antant
pedig a háború ellenzője, s a béke
megőrzőjének rendíthetetlen „apostola” legyen. Az elgondolás abból indult ki, hogy a Monarchia
diplomáciája gyenge, s az amúgy is
Németország akaratától függ. A cél
érdekében az amúgy is robbanékony
II. Vilmos császárt provokálni kell,
elsősorban a német háborús „Schlieffen” terv meghiusításával, melynek sikere az orosz hadsereg lassú
mozgósítására van alapozva. Tehát
az orosz hadsereget már a hadüzenet
előtt mozgósítani kell, amire a
német császár kénytelen lesz a
Monarchiát mielőbbi hadüzenetre

külügyminiszter és Paléologue
szentpétervári francia nagykövet
háborús tervük kifundálása után
megkezdték tervük végrehajtását,
s elhatározták, hogy „szét fogják
zúzni Németországot”. Ennek sikere érdekében rávették Miklós cárt,
hogy mielőbb kezdje meg az orosz
hadsereg mozgósítását. Július 25-én
Paléologue és Izvolszkij ‒ párizsi
orosz nagykövet Szentpétervár
„varsói pályaudvarán” már a mozgósított orosz hadsereg katonáinak és
tisztjeinek hatalmas tömegét látták,
s meg is állapították, hogy „most
már itt a háború!” Pedig hadüzenet
még nem történt! A két ország
közötti szentpétervári találkozóról

nem vettek fel jegyzőkönyvet, de
a következ-ményekből megállapítható, hogy Franciaország és az
Orosz birodalom diplomatái ezen
a találkozón határozták el a háború
megindításának fondorlatos tervét, s kihasználva az eszét vesztett
európai népek háborús hangulatát,
háborús kényszerhelyzet elé állítják
Németországot és a Monarchiát.
Ennek eszköze a hadüzenet előtti
orosz mozgósítás lesz, ami a német
haditerv kudarcát jelenti, s emiatt
a Központi hatalmak kénytelenek
lesznek a háborút megindítani.
Nyílvánvaló, hogy a szarajevói
merénylet nélkül a nemzetek eddig
szunnyadó egymás iránti gyűlölete
nem került volna felszínre, s nem
lett volna lehetősége a sajtónak ezt
a gyűlöletet a háborús hisztériáig
fokozni. Hiszen normális, békás
körülmények között nincs olyan ember, aki otthagyja otthonát, családját,
s elmegy gyalázatos körülmények
közé magát leöletni. A szarajevoi
véres merényletre alapozott sajtó
hangja azonban elvette az emberek
eszét, és a felszított gyűlölettől izzó
indulatokat már csak egy ‒ a merénylethez hasonló ‒ véres háború
tudta levezetni.
A háborúra spekuláló politikusokat és mögöttük álló pénzembereket
és katonákat enélkül az indulatok
nélkül egyetlen ember sem követte
volna a háború vágóhídjára, de a
gyűlölettől elvakult, eszét vesztett
tömeg hangulatát most ki lehetett
használni, s meg lehetett indítani a
háborút.
Nem kellett sok idő ahhoz, hogy
az emberek rájöjjenek tévedésükre,
a háború azonban fokozta a nemzetek egymás elleni gyűlöletét, s ekkor már a háborút senki sem tudta
volna megállítani.
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Felvidék a bajnok
Gólszerzők: Szehofner Gábor
Felvidék – Vértesalja Gyermekei
(2), Kalauz László, Doktor Szilárd 5–1 (3–0)
(4), Fűrész Krisztián (Vértesalja
Gólszerzők: Elek Ramón, BorGyermekei) Redolfi Dániel, Rabóc- kövi Norbert (3), Balogh Károly
zki Zsolt, Kiss Ferenc (Öregfiúk)
(Felvidék) Szehofner Gábor (Vértesalja Gyermekei)
TBC – Felvidék 1–10 (0–6)
Gólszerzők: Hornich Tamás
Titánok – TBC 3–0 (3–0)
(TBC) Háhn Gergely (3), Varga
A TBC nem tudott kiállni, így a
József (5), Elek Ramón (2) (Felvi- szabályzat értelmében 3–0-ás góldék)
különbséggel a Titánok javára írták
a három pontot és a mérkőzést.
2014. február 16. Téli Kupa
IX. forduló
A XXXVI. Téli Kupa befejezését
2014. február 9. Téli Kupa X.
követően, megkezdődik a versengés
Öregfiúk – Suhancok
forduló
3–4 (1–1)
Gólszerzők: RabócSuhancok – Titánok 4–0 (2–0)
Gólszerzők: Kutassy Barnabás, zki Zsolt, Redolfi DáRépási Tamás, Szing Attila, Zsipi niel (2) (Öregfiúk) Kadlecsik Péter, Répási
Mátyás (Suhancok)
Tamás, Lőrincz Dávid,
Vértesalja Gyermekei – Öregfiúk Preszter Balázs
8–3 (6–0)
A téli versenynaptárnak lassan a végére érünk. A Téli Kupa is
befejeződőtt, a Felvidék lett a bajnok, másodikok lettek a Suhancok,
harmadikok a Titánok csapata.
A gólkirályi címet holtversenyben Szabó Szilárd (Titánok) és Kutassy Barnabás (Suhancok) nyerték
el 18 gól elérésével. Legjobb játékos: Hahn Gergő, legjobb kapus:
Végh Ádám, legsportszerűbb csapat
pedig az Öregfiúk lettek. Minden
díjazottnak ezúton is gratulálunk!

a pontokért a nagypályán.
Az edzések, a felkészülési
időszak már elkezdődött az
elmúlt hetekben.
A bajnokság tavaszi idénye március 2-án kezdődik.
A csapat idegenben kezdi a szezont a Sárszentmihály csapata ellen. Mindenkit szeretettel várunk
mérkőzéseinkre!
További információ: www.
varaljasccsokako.extra.hu
Fűrész György
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Csókako˝ a Magyar Sakkvilág Kupán
Csókakő sakkcsapata részt vett
az első alkalommal megrendezett
Magyar Sakkvilág Kupán. Erre a
versenyre 19 megyéből, megyénként
egy csapat nevezhetett, a feltétel
még az volt, hogy a 2000 lakosságszám alatti települések versenyzői
vehettek részt. Csapatunk a 14.
helyezést érte el a 18 csapatos bajnokságban. Nagy örömünkre, Kis
Miklós csapattársunk a harmadik
táblán a Legjobb Senior Versenyző
címet érdemelte ki 6 győzelmével.
Ezúton is gratulálunk neki. A csókakőiek 2 csapatgyőzelmet, 2 döntetlent, és három vereséget értek el.
Steiner László az 1-es, ifj. Fűrész
György a 2-es, Kis Miklós a 3-as,
Fűrész György pedig a 4-es sakktáblán versenyzett.
2013. november 30. Ászár
I. forduló Bak ‒ Csókakő 3‒1 0
pont
Győzelem: Kis Miklós
Vereség: Steiner László, Fűrész
György, ifj. Fűrész György
II. forduló Csókakő ‒ Vasalja
3‒1 2 pont
Győzelem: Steiner László, Kis
Miklós, Fűrész György
Vereség: ifj. Fűrész György
III. forduló Szögliget ‒ Csókakő
2.5‒1.5 0 pont
Győzelem: Kis Miklós
Döntetlen: Steiner László
Vereség: Fűrész György, ifj.
Fűrész György
IV. forduló Kisbér-Ászár Sakkbarátok SE ‒ Csókakő 3.5‒0.5 0
pont

1650 +0.57
Döntetlen: Steiner László
9 Szögliget 8 13.5 43 19.5 29
Vereség: ifj. Fűrész György, Kis
1469 -0.55
Miklós, Fűrész György
9. 14 Enese 7 13.5 56 24.5 29
V. forduló Csókakő ‒ Berekfürdő 1545 +1.99
10 Várdomb 7 10.0 44 15.5 27
2‒2 1 pont
Győzelem: Kis Miklós, Fűrész 1427 -0.88
11. 16 Pusztaszer 6 14.0 41 11.0
György
Vereség: Steiner László, ifj. 24 1366 +1.22
3 Bak 6 13.5 55 20.5 29 1515
Fűrész György
-2.57
17 Vasalja 6 13.5 33 10.0 21
2013. december 1. Ászár
1252 +0.38
12 Csókakő 6 12.5 36 11.0 20
VI. forduló Csókakő ‒ Magy
1336 -0.13
2.5‒1.5 2 pont
8 Tetétlen 6 10.5 49 17.0 27
Győzelem: Steiner László, Kis
1501 -0.44
Miklós
16. 18 Végegyháza 4 11.5 43 9.0
Döntetlen: ifj. Fűrész György
18 1278 +0.41
Vereség: Fűrész György
17. 13 Berekfürdő 2 9.5 44 6.0 4
VII. forduló Csókakő ‒ Végegy- 1029 -2.54
háza 2‒2 1 pont
15 Magy 2 7.5 43 2.0 8 1077
Győzelem: Steiner László, Kis -0.99
Miklós
Csókakő először vett részt
Vereség: ifj Fűrész György, országos bajnokságon csapatként.
Fűrész György
Úgy gondolom, hogy sikeres volt a
túránk, s nagy megtiszteltetés volt,
Ranking after round 7 of Ma- hogy NB-és játékosok és sakkmesgyar Sakkvilág Kupa 2013
terek között megmérethettük a tudáNo. PNo. Name Match Board sunkat. Megjegyzem, hogy a verseWP SB PS TPR W-We
nyen olyan klasszis is részt vett,
1. 1 Ászár 13 20.5 60 54.0 50 mint a karancsberényi Frink Ferenc,
2126 +0.55
a palóc varázsló, többszörös ma2. 4 Uszód 12 19.0 54 43.0 47 gyar bajnok, FIDE mester. A csapat
2005 +1.99
jól teljesített, mindenki pontot szer3. 2 Zánka 9 17.5 62 35.0 37 zett, Kis Miklós elhozta a seniorok
1777 -0.60
különdíját, s bizony értékesnek
4. 6 Karancsberény 8 17.5 57 tekintjük a mezőny minőségi játéko23.5 37 1748 +1.09
sait figyelembe véve az elért ered5 Bárdudvarnok 8 16.5 55 25.5 ményeinket. A sakk komoly hagyo34 1645 +0.15
mányokkal rendelkezik Csókakőn,
11 Rendező 8 16.0 47 20.0 29 az első Csókakői Sakk Falubajnok1568 +0.35
ságot 1919-ben rendezték az akkori
7 Szigetbecse 8 15.5 60 27.0 34 jegyző Pongrácz Ferenc kezdemé-
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nyezésére. Mindenkinek felhívom a
figyelmét, hogy érdemes részt venni a bajnokságunkban, a majálison
a sakkszimultánban. Szándékaink
szerint az első négy helyezettel
szeretnénk a következő Magyar
Sakkvilág Kupára 2014-ben is benevezni. Külön köszönet jár Steiner
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Lászlónak Csókakő egyetlen hivatalosan versenyző sakkozójának, a
sakkért felelős elnökségi tagunknak,
hiszen az elhivatottságának, a sakkéletben való aktív részvételének
köszönhető, hogy ilyen színvonalas
versenyre egyáltalán eljöhettünk,
részt vehettünk.

A versenyről készült képek az
alábbi linken érhetők el:
h t t p s : / / w w w. d ro p b o x .
com/sh/31aukec853je6b3/
koaMvuWs_F
További információ: www.varaljasccsokako.extra.hu

Sakk 2014 - Csókako˝
Steiner László és Király Gyula
szervezésében a Csókakői Sakk Falubajnokság került megrendezésre,
2014. február 22-én 15 órakor a
Vadász Vendéglőben. A 95 évvel
ezelőtt 1919-ben először megrendezett sakkverseny az egyik legrégibb sportrendezvényünk. Az első
három helyezettet díjaztuk, s az
első négy helyezett pedig a tavalyi
évhez hasonlóan országos versenyen képviselheti Csókakőt.
A versenyt körmérkőzéses rendszerben rendezték meg, amelyre 13
versenyző jelentkezett, ám hárman
nem csókakői illetőségűek voltak,
így ők nem indulhattak, ám versenyen kívül ők is több játszámát
játszottak. Két versenyző nem tudott a jelentkezése ellenére egyéb
más elfoglaltsága miatt végig ott
lenni, így ők bár játszottak egy-egy
party-t, mivel el kellett menniük, így
kizárták őket a versengésből. Sok
érdeklődő is eljött a sakkversenyre, sokak érdeklődését felkeltette az

idei bajnokság. A mezőny tehát hét
fős lett a végére, és a végén a holtversenyek bajnokságaként vonul be
ez a küzdelemsorozat a sakktörténetünkbe. A sorozatban a következő
végeredmény született:
Helyezés

Név

1.

Kis Miklós
Steiner László

2.

Nem lett kiosztva

3.

Végh Gyula,
Vass Zoltán
Zsolnai Mihály

A következő fontos esemény a sakkban a 2014. május 17-én megrendezésre kerülő sakkszimultán, ami
immár a 16. alkalommal méretteti
meg a kihívókat, versenyzőket egyaránt, immár 15 éve.

Játszma- Győzelem Döntetlen Vereség Pont
szám
6

5

1

0

5.5

6

3

0

3

3

4.

Nem lett kiosztva

5.

Nem lett kiosztva

6.

Király Gyula

6

1

0

5

1

7.

Végh András

6

0

0

6

0

Kérjük jöjjenek el oda is, és
Minden díjazottnak és résztvevőnek ezúton is gratulálunk. Kö- vegyünk részt ezen a sakkesemészönjük, hogy eljöttek és továbbra is nyen is.
szervezők
fenntartották ezt a szép hagyományt.

˝ Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
Csókakoi
Kiadja: Csókakői Önkormányzat, 8074 Csókakő, Petőfi u. 3. Telefon/fax: 22/422-001
Felelős kiadó: Fűrész György polgármester
Megjelenik: 450 példányban, 1997. óta
Kövessék figyelemmel a rendezvényeket, fényképeinket Csókakő Község Facebook oldalán,
valamint a www.csokako.hu internetcímen is olvashatják lapunkat.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Komplex technológiafejlesztés, termékskála- és kapacitásbővítés a Huszár
Kft.-nél
2013. november 19.
A Huszár Kft. 63,2 millió Ft uniós támogatást nyert a „Komplex vállalati
technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című
pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 158 millió forintos
beruházás keretében egyrészt egy univerzális portál megmunkáló
központot, másrészt egy precíziós mérőberendezést vásárol a Társaság.
A HUSZÁR Kft. fő tulajdonosa 1990 óta dolgozik a fémmegmunkáló ágazatban. A
folyamatos fejlődés révén a Huszár Kft. ma már 22 fő alkalmazottal dolgozik a Cég
csákberényi telephelyén. Főbb tevékenységi körei: fémszerkezetek gyártása, ezen belül
is precíziós szerszámgyártás. Árbevételének legnagyobb része a Magyarországon
működő multinacionális vállalatoktól származik (pl.: AUDI Hungária Kft.), amelyek
megkövetelik a nyugat-európai szintű minőséget és megbízhatóságot. A HUSZÁR Kft.
termékei iránti kereslet – köszönhetően a magas minőségnek – még a válság idején
sem csökkent. A multinacionális vevők elégedettségét azonban csak úgy lehet hosszú
távon fenntartani, ha világszínvonalú minőséget, versenyképes áron és rövid
határidővel tud szállítani a Társaság.
Ennek érdekében a GOP-2012-2.1.1/B pályázat támogatásával komplex beruházást
valósít meg a HUSZÁR Kft. Ezzel a beruházással a HUSZÁR Kft. a nyugat-európai
élvonalba tartozó fémipari cégekkel azonos technológiát tud meghonosítani
Csákberényben, amely beruházás jelentősen javítja a Társaság versenyképességét.
A pályázati projekt főbb elemei:
x univerzális öttengelyes portál megmunkáló központ beszerzése;
x méretpontosságot ellenőrző CNC-mérőgép beszerzése.
A pályázati projekt 2013. november 19-én megkezdődött és várhatóan 2014 őszén fog
lezárulni.
A cégről és
olvashatnak.
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HUSZÁR Kft.
Cím: 8073 Csákberény, Rákóczi u. 19/3
E-mail: info@huszarkft.hu
Honlap: www.huszarkft.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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