
Tisztelt Csókakőiek!

Négy évvel ezelőtt 2010-ben 
jelentős változások tanúi lehettünk. 
Azt gondolom, hogy egy korszak 
akkor lezárult. Akkor a viták, az 
útkeresések, az óriás beruházások, 
a reménytelenségig túl-
hajszolt költségvetések, a 
racionálisan elő nem te-
remthető önrészek hazug, 
vagy éppen meghazudott 
korszakát éltük. Azt az 
időszakot, amikor a hata-
lom értelme, a hatalom volt 
maga. A kontroll nélküli, 
száguldó világ 2010-ben vé-
get ért, mert lehet szépíteni a 
dolgokat, lehet kozmetikáz-
ni a helyzetet, meghazudni 
a számokat, ám a számok 
nem hazudnak. 

Ebben a helyzetben volt, 
aki ragaszkodott a hatal-
mához, mert az élete értelme 
is maga a hatalom volt. 
Volt, aki egyszerűen me-
nekült ebből a helyzetből, 
miután látta, hogy süllyed 
a hajó. Volt, aki nyugdí-
jaztatta magát, s úgy tett 
mintha minden a legnagyobb rend-
ben lett volna.  Az igazság az, 
hogy nem volt rendben. Csókakő 
is ilyen hely volt. A 2010-ben fel-
állt képviselő-testületnek bizony 
komoly gazdasági, költségvetési 
problémákkal kellett megküzde-
ni. Önkormányzatunk 2010. vé-

gére lényegében elveszítette előbb 
készfi zető képességét, majd korlá-
tozottan fi zetőképességét. A váltást 
követően, természetesen szembe-
sülni kellett a helyzettel, s el kellett 
dönteni, hogy hogyan tovább. Egy 
több, mint százmilliós beruházás, a 

Csókakő dél-nyugati vízrendezése 
közepén, szinte egy vékony kötélen 
kellett végig egyensúlyozni, hogy 
a teljes fi zetőképtelenséget, vagy a 
legrosszabbat a csődöt elkerüljük. 
Mindezek ellenére, nem adtuk fel. A 
válság, a változás azonban Csókakő 
fejlődését nem törte meg. Megegyez-

tünk a cégekkel, megállapodtunk a 
bankkal, perre mentünk több ügy-
ben is a bíróságon. Sőt 2011. február 
végére egy teljesen hitelképtelennek 
számító Csókakő fejlesztési hitelhez 
jutott, az átlátható, rendezett válság-
kezelés hatására. Volt tervünk, volt 

kiszámítható gazdaságpoli-
tikánk, amit a kormány-
zati hitelkiváltás nagy-
ban segített. Rendeztük a 
viszonyt és a több milliós 
tartozást a Fejér Megyei 
Önkormányzattal, a Móri 
Kistérséggel. A Söréddel 
fennálló kapcsolatot is ren-
dezni kellett, hiszen közsé-
günk iránt, igen nagy volt a 
bizalomvesztés. Úgy tudtuk 
rendezni a közös vállalásain-
kat, hogy a körjegyzőséget 
még bővíteni is sikerült 
Csákberénnyel. Megmen-
tettük a nyolc osztályos 
általános iskolát, akkor is, 
amikor mindenki lehetetlen-
nek ítélte meg a vállalkozá-
sunkat. Megújítottuk az 
iskolánkat, az elmaradt 
karbantartásokat elvégez-
tük. A legnagyobb pénzte-

lenség közepette rendbe raktuk az 
óvodát. Eltűnt, a mennyezetet 1998 
óta tartó oszlop. Meg lett erősítve a 
tető, a födémszerkezet. A vár, amely-
nek építkezése 2009-től megállt, 
2012-től újra megindult. Az önkor-
mányzat megvalósította a Várbará-
tok mintegy 17 éves álmát, megsze-
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A község irányítását a válasz-
tásokat követően, 2010. október 
3-án vettem át Végh Konrád 
polgármestertől. A hivatalos átvé-
telt másnap október 4-én ejtettük 
meg, ahol ténylegesen is átadta 
elődöm a folyamatban lévő ü-
gyeket. Miután áttekintettük a hely-
zetet, a képviselő-testülettel kö-
zösen legjobb belátásunk szerint a 
hivatal szakmai irányítása mellett 
elkezdtük kivezetni a községet a 
pénzügyi ellehetetlenülésből. Már 
október 5-én az OTP Bank szakem-
berei jöttek egyeztetni velem, s 
azt közölték, hogy az eddigi gya-
korlat, mint amit az előző pol-
gármester folytatott, tarthatatlanná 
vált. Ezt követően megkezdtük a 
probléma feltárását, s felállítot-
tunk egy cselekvési tervet, ami 
alapján a falu fizetőképessége visz-
szaállítható, s a fizetési kötelezett-
ségek ütemezhetővé váltak. 

Mint később kiderült, több sebből 
vérzett a költségvetésünk. A Móri 
Kistérség felé fennállt 9 232 000 
forint tartozás. A várral kapcsolat-
ban a Fejér Megyei Önkormányzat-
tal 2009-ben, az NKA-s önrészéhez 
kapcsolódó 4 millió forint elszámo-
lása nem történt meg, azért mert a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és 
a Fejér Megyei Önkormányzat nem 
fogadta el a benyújtott elszámolást. 
Nem szerepelt a beszámolókban egy 
fennálló fixdíjas pályázat írásból 
eredő 5 millió forintos tartozás. Az 
egészségbiztosító 5 millió forintos 
kártérítést követelt. A Total Projekt 
Kft. szintén 5 milliós követeléssel 
lépett fel. A 2010-es várjátékok pá-
lyázatának elszámolását, amit még 
az előző polgármester nyújtott be, 
az ellenőrzést végző hatósághoz, az 
MVH nem fogadta el, így 1.4 milliós 
pályázati pénztől estünk el. Állami 
normatíva túligénylésünk volt 2 577 

000 forint értékben, amit elköltött a 
hivatal a 2010-es évben. Ezen felül 
volt még 9 744 000 Ft kifizetetlen 
számla, valamint két tervezési költ-
séget kellett rendeznünk 971 000 
forint összegig, mivel ennek teljesí-
tése megtörtént, de már az új testü-
letnek lett kiszámlázva. A TDM pá-
lyázatban 2008-ban nem fizettük ki 
a pályázat ránk eső önrészét, illetve 
a 2009-es és 2010-es tagdíjakat, így 
1 818 000 Ft tartozásunkat is ennek 
a képviselő-testületnek kellett ren-
deznie. Továbbá az OTP bank felé 
79 898 209 forint hiteltartozásunk 
állt fenn. Így az első héten összesen 
101 184 209 forint tartozást tár-
tunk fel, ám 2014-ig több tartozás 
és kötelezettség merült még fel az 
előző tizenkét évből. Még az elmúlt 
hónapban is egy 600 000 Ft-os 
számla kötelezettségért kellett helyt-
állnunk. Tartalékokkal egyáltalán 
nem rendelkeztünk. Ez az jelenti, 

Polgármesteri beszámoló
a 2010-2014-es ciklusról, közmeghallgatás

reztük Csókakőnek az üzemeltetési 
és vagyonkezelési jogot. Felépült a 
kaputorony, megépült a várkápolna, 
megkezdődött a feltárás. Mindez 
semmibe sem került a községünknek, 
hiszen száz százalékos finanszírozás 
mellett tudtuk a munkát elvégezni. 
Minden pályázatot megvalósítot-
tunk, amit meglehetett. A korábbi 
ciklusokhoz hasonlóan, a fejlesztési 
ütemünk nem maradt el, sőt amit 
nem tudtunk rendbe tenni pályázat-
tal ott a képviselők támogatásával a 
költségvetés terhére rendet tettünk. 
Felújítottuk a belterületi útjainkat, a 
külterületi utakat is rendbe raktuk. 
Felpezsdült a civil élet is.

A rendezvények sorát hoztuk 
létre közösen. Megszerveztük az 
adventi ünnepváró eseménysoroza-
tot, bővítve a karácsonyi ünnepkört. 
Minden korábbi rendezvényt tovább 
folytattunk. Fejlesztettük a sportnak 
otthont adó focipályát és környékét. 
A labdarúgó szakosztály tovább 
folytatta menetelését a bajnokság-
ban és a kupában. Újra indítottuk 
a Bozsik programot. Újjáéledt a 
lövészszakosztály, újra indult az 
asztalitenisz bajnokság. A sakkozók 
is tovább-léptek ebben a ciklusban. 
A sakk falubajnokságon kívül, sakk 
szimultánban és országos versenyen 
is részt vehettek sakkozóink. Isko-

lánk is szalagon szállította az érme-
ket. Országosan a dolgok menete 
eldőlt. A viták, az útkeresés korát le 
kell zárni. Csókakőnek most az egy-
ségre van szüksége, tettekre, hogy 
egyfelé húzzuk a megkezdett járható 
úton a „szekeret”. Csókakőnek most 
döntenie kell, hogy hogyan tovább? 
Köszönöm eddigi támogatásukat, 
köszönöm a türelmüket, mindig i-
gyekeztem szolgálni a község, s így 
az Önök érdekeit.

 Kérem, hogy 2014. október 12-
én mondjunk igent a jövőre és zár-
juk le végleg a múltat. 

Csókakő, 2014. szeptember 26.
Fűrész György polgármester
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hogy 114 608 209 forint kötelezett-
séget tártunk fel az évek során. Ez-
zel szemben a követelés oldalon, a 
Jobb Otthon Alapítvány tartozott 11 
292 000 Ft-tal, amit 2011. májusára 
ki is fizetett. Az előző polgármester 
által a közmeghallgatáson megem-
lített 23 milliós pozitívum sem 
volt sehol. Ez a bizonyos 23 millió 
forint, a hitel visszafizetésnek és 
felszabaduló mozgástérnek lett vol-
na az eredménye, ám így ebben az 
időben nem volt semmilyen hatása 
a költségvetésünkre, hiszen ekkor 
nemhogy a hiteleket nem tudtuk 
fizetni, hanem napi fizetési gondok-
kal is küszködtünk. Ráadásul ez 
egy olyan jövőbeni tartozás csök-
kenés volt, amit az őt követő új pol-
gármesternek és testületnek kellett 
előteremteni. A bajokat tetézte még 
az is, hogy 4.8 millió Ft/negyedév 
hiteltörlesztést kellett havonta ka-
matostul előteremteni. 

A bíróságra vitt perek eredmé-
nyeként, sikerült az OEP 5 milliós 
követelését teljes egészében nul-
lára írnunk. A Total Projekt 5 mil-
liós tartozásából, végül egy per 
révén 3 650 000 Ft kötelezettséget 
elengedtek, s így „csak” 1 350 000 
Ft-ot kellett kifizetni. A várjátékok 
1.4 millió forintját viszont nem sike-
rült peres úton érvényesítenünk, így 
egy jelentős bevételtől estünk el. 
Megtettünk mindent, hogy perrel 
vagy megegyezéssel szabaduljunk a 
jelentős kötelezettségek egy részé-
től. Így összesen: 105 958 209 fo-
rintért kellett az új ciklusban helyt 
állni. Hát ez az óriási negatívum 
lett a „menedzser típusú” polgár-
mester öröksége. Elmondható az is, 
hogy ilyen örökséget egyetlen bíró, 
tanácselnök, vagy polgármester 
sem hagyott az utókorra. Nyugod-
tan kijelenthetjük, hogy történelmi 

volt az adósságállomány és maga a 
feladat is.

Nézzük meg azt is, hogy milyen 
adatokkal kezdte meg Végh Konrád 
polgármester a munkáját, aki Karger 
László polgármestertől vette át a 
község irányítását. Többször hallot-
tam véleményeket, hogy a költségve-
tési helyzet elfajulásáért, volt pol-
gármesterünk néhai Karger László is 
felelős. A jegyzőkönyveket átnézve: 
Karger László 1998 októberében: 0 
Ft hitellel adta át a költségvetést, a 
pénztárban és a bankban összesen: 
1 500 000 Ft volt, hitelfolyószám-
lánkon, tartalékként: 6 000 000 Ft 
kihasználatlan hitelkeretet hagyott 
hátra. Ezen felül Diszkont Kincs-
tárjegyben kamatokkal együtt 7 290 
000 Ft tényleges pénzügyi tartaléka 
volt a falunknak, mellette Phar-
maprevent részvényekben 723 600 
Ft vagyoni értéket tartottunk számon 
könyveinkben. Ez azt jelenti, hogy 
azonnali fizetőképességünk, likvi-
ditásunk szempontjából összesen: 
8 790 000 Ft-ot, teljes megmoz-
gatható bruttó fizetőképességünk 
a tartalékokkal együtt: 15 513 600 
Ft volt. Nyilvánvaló volt számom-
ra, hogy a bajok oka, eredője 
nem Karger László polgármester 
gazdálkodásában volt keresendő. 
Természetesen Végh Konrád pol-
gármesterségéhez köthető negatí-
vumhoz tartozott egy bruttó értéken 
számolva 3.6 milliárdos pozitív 
beruházási érték, ami az átvételkor 
1.6 milliárdos nettó értéken volt a 
könyvelésben nyilvántartva. Ezek a 
beruházások viszont az idősek ott-
hona kivételével, semmilyen bevé-
telt nem termeltek, s a kivitelezésük 
során is sok hiányossággal készül-
tek el, a fenntartási költségek tovább 
terhelték a költségvetést. Világo-
san látva a helyzetet, a képviselő-

testület a javaslatomra adót emelt, 
nem volt más választásunk, hogy 
megmentsük a községet a csődtől. 
Az adóbevétel viszont csak már-
cius végére realizálódott. Sajnos 
2011. február 5-ére teljesen fize-
tésképtelenné váltunk. Mivel láttam 
a könyvelésekben, hogy 20–30 nap 
kellett volna a fizetési nehézségek 
áthidalására, vagy 5 millió forint 
az önkormányzat megmentéséhez, 
ezért több csókakői vállalkozók-
hoz és a vízrendezést finanszírozó 
céghez fordultam segítségért. Egy 
helyi családi vállalkozás adott 
májusig 5 millió Ft kölcsönt, így 
tudtuk a hivatali dolgozóinkat, az 
iskolai pedagógusokat, az óvodai 
pedagógusainkat, a technikai sze-
mélyzetet kifizetni. Március végére 
a beruházáshoz kapcsolódó 5 mil-
liós pénzügyi finanszírozás is meg-
érkezett, amit nem volt könnyű 
megszerezni, ilyen gazdasági ál-
lapotban. Innentől már fellélegez-
tünk, s nagyobb mozgásterünk 
lett, de folyamatosan kellett ren-
deznünk a tartozásokat. Sikerült a 
Fejér Megyei Önkormányzattal is 
megegyeznünk, így a közgyűlésnek 
köszönhetően elengedték a 4 mil-
liós tartozásunkat, s már 2011-ben 
elindulhatott a vár további építé-
sének előkészítése. Támogatási és 
pályázati igényünk a különböző 
forráskezelő szervezetek felé: 715 
millió Ft volt. Ebből az igényből 
501 millió Ft-ot ruháztunk be 
Csókakőn. Egy 115 milliós kerék-
párutas pályázat megnyitását most 
várjuk, minden terv és pályázati 
anyag készen áll a benyújtásra. 
Nagy részét a pályázatoknak ön-
rész nélkül sikerült megvalósítani. 
A sportpálya játszóterét, Temetői 
Kápolnát, Várkápolnát, Kaputor-
nyot, Dny-i Vízrendezést MNV-s és 
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uniós forrásokból, bel- és külterüle-
ti utakra Vis Maiorból és Fejlesztési 
tartalékból finanszíroztunk. TAO-s 
program segítségével a sportpálya 
biztonsági beruházására, az öntöző 
berendezés létesítésére, a félpálya 
felépítésére teremtettünk pályázati 
forrást. A 2006. szeptember 17-én 
ledőlt Alszegi Keresztet restaurál-
tattuk és 2011. november 1-én újra 
szenteltettük. Felállítottuk a Kettős 
Keresztet, és park-
rendezést végez-
tünk a Tordai Park-
ban. Engedélyeztük 
és területtel járul-
tunk hozzá, Horthy 
Miklós szobrához. 
Az idén az egyház-
község mellé állva 
a templomkertnek 
a rendezésében, az 
új térkövezéshez, 
korlátelkészítéshez 
járultunk hozzá. A 
kaputoronyba beve-
zettük a villanyt és kiviteleztük a 
belső világítást. Felavattuk az 1956-
os Forradalom és Szabadságharc 
emléktábláját 2013. októberében, 
majd az 1848/1849-es Forradalom 
és Szabadságharcnak állítottunk 
emléket 2014. márciusában a köz-
ségházán.

Több évtizedes problémát ol-
dottunk meg a Libizai Keresztnél. 
Az ott lévő átereszt a szakemberek 
javaslatára helyreállítottuk, és kipu-
coltattuk az árkot. A 2014-es évben a 
BM-es pályázat keretében a kamera 
rendszer felújításra kerül, 5.9 millió 
forint értékben. Járhatóvá tettük a 
külterületi utakat, a Sport utca négy 
évvel ezelőtt egy szakadék volt, 
amit szinte újra kellett építenünk. 
Több mint 700 rózsatővel újra virá-
gosítottuk Csókakőt. A Móri Ha-

tárút vízelvezetését rendbe tettük, az 
úthálózat útburkolatát martaszfal-
toztuk. Karbantartottuk az idén az 
Aranyhegy mart aszfaltos útjait. A 
Deák Ferenc utca vége is megkapta 
a mart aszfaltos burkolatot, leasz-
faltoztuk az Erdőalja utat, a Kis-vár 
utcát. Befejeztük a Petőfi utcai árok 
helyreállítását, majd az idén a Vár 
utcai árkot tettük rendbe. Áthelyez-
tük a búcsút a Sport utcába, rendbe 

tettük az addig gazban álló depót, 
vásárteret, lemurváztuk a Sörédi 
utat. Térköveztettük a szülők segít-
ségével az óvodai első udvart, a 
korlátot elláttuk kerítéselemmel, 
majd térköveztük az óvoda, és az 
orvosi rendelő előtti járdát. Hely-
reállítottuk a Kossuth Lajos utca 
és a Sport utca kereszteződését, 
és a megsüllyedt Deák Ferenc ut-
cai útbeszakadásokat javítattuk 
ki. Az iskolának és az óvodának 
a nagy karbantartását elvégeztük. 
Több TAMOP-os programot meg-
pályáztunk sikerrel, TAMOP 5.5.1, 
TAMOP 2.1.2 angol tanfolyam és 
informatikai tanfolyam, TAMOP 
6.1.2-es Egészségfejlesztési prog-
ram TAMOP munkaügyi programok, 
közmunkaprogramok. A bekötő út 
becsatlakozását felvonalaztattuk, 

a kereszteződésben két lámpát he-
lyeztettünk el, így megvilágítva a 
lenti buszmegállót és környékét. 
Nem igaz az, az állítás, amit több 
embertől is hallottam, hogy nem 
csináltunk semmit és nem pályáz-
tunk. Ha valaki azt állítja, hogy 
nem történt semmi, akkor elég 
ha annyit megtesz, hogy minden 
reggel felnéz a várhegyre, s már 
maga is láthatja a 140 millió forin-

tos beruházás ered-
ményét. Minden 
pályázat, támoga-
tás rendben el lett 
számolva, s emiatt, 
nem fogunk hagy-
ni magunk után 
több százmilliós 
kötelezettséget. So-
kan azt mondják, 
hogy a kormány 
adósságrendezése 
miatt, inkább akár 
200 milliós hite-
lünknek kellett 

volna lenni, s elrontottuk, hogy 
ennyire helyt álltunk. Erre az a 
válaszom, hogy egyrészt ezt a kor-
mányzati szándékot senki nem tud-
hatta előre. Másrészt a kormány is 
csak 2012 szeptemberére jutott el 
erre az elhatározásra, miután nyil-
vánvalóvá vált, hogy az eladósodott 
önkormányzatok már-már nemzet-
biztonsági kockázatot jelentenek 
a Magyar Állam számára. Mi a 
megtett lépések és az adósságcsök-
kentés nélkül 2011. február 10-ére 
teljesen csődbe mentünk volna. Ez 
pedig azt jelentette, hogy az isko-
lát megszüntetik, az önkormányzat 
vagyonát felszámolják, mire az ál-
lami adósságrendezés megérkezik. 
Az adósságot 2013. februárjában 
rendeztük le, és községünk 48 mil-
lió Ft támogatást kapott a kormány-
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tól. Senki se gondolja azt, hogy a 
pénzügyi biztos olyan vagyonele-
meket figyelmen kívül hagyott vol-
na, mint az idősek otthonának épü-
lete, iskola, óvoda, művelődési ház, 
sportpálya és öltöző, bányaudvar, 
harminc hektár föld, legelő és erdő. 
Ne ringassa magát senki sem ab-
ban a hitben, hogy egy ilyen eljárás 
során nem a fizetőképesség azon-
nali helyreállításával kezelték volna 
elsősorban a pénzügyi gondjainkat. 
A kommunális adót biztos vagyok 
benne, hogy a maximális mértékre 
a 17 000 Ft-ra emelték volna, telek 
adó, építményadó bevezetésével 
jelentős terheket róttak volna ki a 
lakosságra. Persze többször hallot-
tam azt, az itt élőktől, hogy erről 
a lakosság nem tehet, nem felelős 
ezért. Ez igaz, hogy nem tehet róla 
a lakosság, arról viszont ne felejt-
kezzünk el, hogy a választás és 
választhatóság joga az itt élő válasz-
tópolgároké, így felelünk közösség-
ként akár anyagilag is azért, hogy 
a megválasztott polgármester és a 
képviselők, hogy végzik a dolgu-
kat, s milyen mértékben vállalnak 
pénzügyi kötelmeket, pályázatokat, 
beruházásokat. A rendszer úgy van 
felépítve, hogy a végén valakinek 
fizetnie kell.

Jelenleg 7 600 000 Ft van a szám-
lánkon, de az utolsó hivatalos testület 
által tárgyalt félévi pénzkészletünk 
15 359 000 Ft volt. Az NKA-s nyert 
várjátékos pályázatunk 2 millió Ft-
ja elszámolás alatt van, zárul a TA-
MOP 6.1.2-es pályázat 9.8 millió 
forint értékben. Folyamatban van 
a TAO Sportberuházása 4.2 millió 
forinttal, és a BM-es kamera rend-
szer kiépítése 5.9 millió Ft összeg-
ben. A mai napon 2 700 000 forint 
esedékes utalásunkat követően a 
kasszában 4 900 000 Ft van, az 

idősek otthonával kapcsolatban van 
követelésünk 14 millió Ft értékben, 
és 6 millió Ft kötelezettségünk van 
az útépítésekkel és adóval kapcso-
latban. Lejárt harminc napon túli 
tartozásunk jelenleg nincs. Hitel ál-
lományunk: 0 Ft. Az önkormányzat 
a képviselő-testület megalakulását 
követő fél évben megalakította a 
hármas körjegyzőséget Csókakő, 
Csákberény, és Söréd községekkel. 
Majd újabb fél év után ugyanezen 
három község létrehozta a közös 
önkormányzati hivatalt, 2014-ben 
pedig megalakításra került a szociá-
lis és óvodai feladatokat ellátó Vér-
tesalja Társulás. A vidékfejlesztés 
2015-re teljesen átalakul, az eddigi 
szervezetünk a Vércse Vidékfejlesz-
tési Közösségnek a működési terü-
letét Fejér Megye határára vissza 
kell vonnia. Így szükségessé vált 
egy új vidékfejlesztési közösség 
létrehozása, amit 26 település rész-
vételével meg is alakítottunk Ezerjó 
Vidékfejlesztési Közösség néven. 
Nagy sikernek értékelem, hogy a 
tagok egyetértésével, Csókakő lett 
ennek a közösségnek a központja. 
A működési területünkön a terü-
letfejlesztési kérdésekben a Fejér 
Megyei Önkormányzat fog dön-
teni, ezért nagyon fontos lesz a me-
gyénkkel szorosan együttműködni. 
Csókakő továbbra is tagja a Móri 
Kistérségnek, és a Móri Járáshoz 
tartozik.

Az önkormányzati törvény 
változása jelentősen átalakította 
a helyhatóságok finanszírozását. 
Most, feladatalapú a támogatási 
rendszer, ez azt jelenti, hogy az 
az önkormányzat, aki nem ren-
delkezik saját bevétellel, nehezeb-
ben boldogul. Ezért is döntött úgy 
felelősségteljesen a képviselő-tes-
tület, hogy az adók mértékét nem 

csökkenti, hiszen ha belegondolunk 
egy itt lakó ingatlan tulajdonosnak, 
egy hónapban ezer forintot jelent ez 
a teher, ami ma egy doboz cigaretta 
ára, s ezt nem személyenként, hanem 
belterületi ingatlanonként kell meg 
fizetni. Négytagú család esetében ez 
személyenként 250 Ft. Azt gondo-
lom, hogy Csókakő egy közösség, 
és a közös teherviselés érdekében 
a községben lakóknak kell ten-
niük saját lakókörnyezetükért, ál-
doznunk kell anyagi erőforrásokat 
azért, hogy élhetőbb, rendezett 
faluban éljünk. Ha belegondolunk 
telefonunkra is többet költünk 
havonta, ez a kis ráfordítás viszont 
biztosítja községünk fenntartását, 
útjaink, intézményeink működését. 
Arra kérem Önöket, hogy 2014. ok-
tóber 12-én menjenek el szavazni, 
éljenek választó jogukkal. A sza-
vazatot a művelődési házban lehet 
leadni, reggel 6 órától este 19 óráig. 
Akkor érvényes a polgármesterre 
leadott szavazat, ha egy személyt 
jelölnek be. A képviselőkre leadott 
szavazatoknál maximum hat főre 
szavazhatunk. 

Szeretném megköszönni a bizal-
mat, a belénk vetett hitet, a sok segít-
séget, amit Csókakő lakosságától 
kaptunk. Mindig kíváncsiak voltunk 
a véleményükre, így ha bármilyen 
észrevételük, javaslatuk van, szíve-
sen állok rendelkezésükre, akár sze-
mélyesen, akár a polgarmester@
csokako.hu e-mail címen. Önök 
nélkül nem tudtuk volna kivezetni 
a községet a nehéz helyzetből, s 
nem tudtunk volna ennyi fejlesztést 
megvalósítani. A közös sikerünk, az 
Önök sikere is!

Köszönöm!

Csókakő, 2014. szeptember 25.
Fűrész György polgármester
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Az idő múlásával sokszor csak 
a szépre emlékszik az ember. Az 
elmúlt négy év képviselői munkára 
gondolva viszont felelevenedik a jó 
és a rossz egyaránt.

A választási örömöt követően 
nem kellett sok időt várni az üröm-
re. Szembesülnünk kellett az önkor-
mányzat 101 milliós adósságállo-
mányával, mely próbára tette a 

képviselő-testület tagjait és a pol-
gármestert egyaránt. Megbirkó-
zunk önerőből a feladattal, vagy 
csődbiztost hívunk – ez volt a leg-
nagyobb dilemma. Ha csődbiztos 
érkezik, minden lehetőségünk 
a további fejlődéshez elvész, a 
kommunálisadó a maximumra nő 
(17.000 Ft) és vendégként élhettünk 
volna saját falunkban idegen irányí-

tással. Mi azonban nem így döntöt-
tünk. Lezártuk a múltat, a jelennel 
és jövővel kívántunk foglalkozni. 
Nehéz döntés volt, amikor – nem 
kis felháborodást okozva, bár mi 
sem voltunk kivételek a fizetése 
alól – felemeltük az adót, de még 
mindig előnyösebb összeggel, mint 
amit a csődbiztos tett volna. A köz-
ség költséggazdálkodásának racio-

Tájékoztatom a Tisztelt csóka-
kői választópolgárokat, hogy a 
2014. október 12. napjára kiírt 
önkormányzati képviselő- és pol-
gármester-választásra a korábbi 
választásokon megszokott módon 
egy szavazókör fogadja a válasz-
tókat az országgyűlési és Európai 
Uniós választásokhoz hasonlóan a 
Csókakői Művelődési Ház nagy-
termében. (8074 Csókakő, Kossuth 
Lajos utca 41.)

A szavazatszámláló bizottság 
munkáját Csókakő Község Helyi 
Választási Bizottsága (HVB) koor-
dinálja és felügyeli. A Helyi Válasz-
tási Bizottság, a Helyi Választási 
Iroda (HVI) útján 8074 Csókakő, 
Kossuth Lajos utca 41. szám alatt, a 
Művelődési Házban érhető el.

Szeretném felhívni a Tisztelt 
Választópolgárok figyelmét arra, 
hogy a szavazás egy fordulós, és 
október 12. napján reggel 6:00-tól 
19:00-ig tart. Kérek mindenkit, 
hogy már most ellenőrizze okmá-
nyainak érvényességét, valamint 
azokat a szavazásra hozza magával, 

mivel a bizottságnak a választópol-
gárokat okmányaik alapján azono-
sítaniuk kell.

A választópolgárnak a sza-
vazás előtt érvényes okmánnyal 
kell igazolnia személyazonosságát 
és lakcímét, vagy személyi azono-
sítóját és egyben szerepelnie kell a 
szavazóköri névjegyzékben.

A helyhatósági választáson 
Csókakő Községben polgármester-
választásra, egyéni listás képviselő-
választásra, és megyei listás válasz-
tára kerül sor. Érvényesen szavazni 
egy polgármester-jelöltre, legfeljebb 
hat képviselő-jelöltre, és a megyei 
közgyűlés tagjait majdan alkotó 
egy pártlistára lehet szavazni.

A szeptember 8-i jogvesztő 
határidőn belül az alábbi polgár-
mester- és képviselőjelöltek szemé-
lyét vette nyilvántartásba a Helyi 
Választási Bizottság:

Polgármester-jelöltek:

• Fűrész György FIDESZ-KDNP
• Végh Konrád független

Képviselő-jelöltek:

• Lőrincz János független
• Király Gyula független
• Kas Péter független
• Bócz Éva független
• Palocsai Jenő független
• Rácz László független
• Szabó Zsolt független
• Makk János független
• Sáfár Lászlóné FIDESZ-KDNP
• Király Zoltán független
• Buzás Antal független
• Bognár Gábor független
• Zsipi Gyula FIDESZ-KDNP
• Jelena László független
• Csöngedi Károly FIDESZ-KDNP
• Auer-Flacsker Margit független

A jelöltek a HVB sorsolása 
alapján a szavazólapján a fenti sor-
rendben kerülnek feltüntetésre.

Csókakő, 2014. szeptember 29. 

Kovácsné Szabó Erika jegyző,
a HVI vezetője

A Csókakoi Helyi Választási Iroda közleménye˝

Nefelejcs...
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nalizálása érdekében megtettük a 
legfontosabb lépéseket. A választás 
után pár hónappal az akkor még 
fenntartásunkban működő intézmé-
nyek (önkormányzat, iskola, óvo-
da) dolgozóinak fizetése is kétséges 
volt. 

A fizetésképtelenségtől az a he-
lyi családi vállalkozás mentette meg 
a falut, aki 5 millió forint kölcsönt 
adott az újrakezdéshez, miközben a 
volt polgármester mosolyogva je-
gyezte meg egy magánbeszélgetés 
kapcsán: azt hittem, már novem-
berre becsődöltök!

Önerőből és nem túltervezett pá-
lyázatokból újítottuk fel a födémet 
oszlopokkal alátámasztó óvodát, 
javítottunk az iskola állapotán. Ren-
det tettünk a temető kápolnájában 
és pályáztunk annak felújítására, 
felállítottuk a ledőlt keresztet, javí-
tottuk az utakat, befejeztük a víz-
elvezetést.

Ahogy teltek az évek, a múltat 
lezáró igyekezetünk csődöt mon-
dott, folyamatosan potyogtak ki 
a csontvázak a szekrényből. Nem 
nyert pályázatírás fix költsége 5 
millió Ft, ki nem fizetett tervezte-
tés 1.2 millió Ft, sorolhatnám még 
tovább így a teljesség igénye nélkül 
közlöm ezeket az adatokat, de még 
az idei évre is jutott egy 600.000 
Ft-os kifizetetlen szerződés. Négy 
év múlva!

Többször hallottam kritikaként, 
hogy nincsenek beruházások, 
fejlesztések, „bezzeg az előzők 
idejében!”. Az előbb említett ko-
rábbi vezetői rossz döntések ered-
ményeként kifizetett összegekből 
is lehetett volna fejleszteni, pl. 
járdát javítani, de sajnos elúszott a 
forint. Épült egy új kultúrház, ami 
sokkal kisebb lett az eredetinél, 
rossz a színpadi elhelyezés, nincs 

öltöző – mint a réginél – valamint 
a tervekhez képest minőségileg is 
elmaradt a kivitelezés. Játszótér is 
épült a legforgalmasabb úttól 1 mé-
terre olyan minőségben, hogy már 
többször kellett felújítani.

A falu szempontjából a leg-
jelentősebb beruházás az idősek 
otthona egy alapítvány kezébe 
került, kiszolgáltatva nekik min-
dent és mindenkit, aki ott szere-
tett volna dolgozni. Csak az én 
ott töltött másfél évem alatt az 
egyszeri hozzájárulások összege 
meghaladta a 180.000.000 Ft-ot, 
melyből az önkormányzat közel 
120.000.000 Ft-ot kapott vissza, a 
többi 60.000.000 Ft vajon már az 
alapítvány vagyonát gyarapította? 
És ez csak másfél év a 8 évből! 
Ebből szépen fejlődhettünk, fej-
leszthettünk volna, csak az a volna 
ne lett volna! Maradt a 101 millió 
mínusz, amit 3 év után átvállalt az 
állam, de addig is nekünk kellett 
törleszteni! Ennek fejében viszont 
az állam lefaragta a többi bevételt, 
ezért nem csökkent a telekadó.

Úgy gondolom a falu szem-
pontjából fontos döntésünk volt, 
hogy nem „menekültünk előre”, 
hanem a jelennel foglalkoztunk. 
Nem terveztünk akkumulátor fel-
dolgozó üzemet, Etalon sportcent-
rumot, mint elődünk, mert nem 
szolgálták volna a falu érdekét. Nem 
vállaltunk be olyan beruházásokat, 
melynek önrészeit a következő cik-
lusok képviselő-testületének és a 
lakosoknak kellett volna majd ki-
fizetni. Ha ettől vannak, akik ezért 
„langyos, tehetetlen társaságnak” 
neveznek bennünket, én büszkén 
vállalom.

A választási ígéret is akkor 
szép, ha betartják. Terveim között 
szerepelt a falu szociális és egész-

ségi állapotának javítása. Ennek 
eredményeként a Caritas-szal kö-
zösen szerveztük minden évben a 
szűrőnapokat, biztosítottuk a he-
lyi rendezvények egészségügyi 
ellátását. Színesítettük az iskola 
programjait az egészségmegőrzés 
témakörben. A legnagyobb öröm 
számomra az egészségre nevelő 
és szemléletformáló TÁMOP pá-
lyázat elnyerése, melynek kereté-
ben az ingyenes klubfoglalkozások, 
előadások, szűrések, sportprog-
ramok, valamint a gyermekeknek 
szervezett egészségtábor valósul-
hatott meg, mely programok több-
sége sok pozitív visszajelzést ka-
pott.

A pályázat részeként gyarapodott 
a falu eszközállománya: vércukor 
és vérnyomásmérő, speciális mér-
leg és BMI számításra is alkalmas 
testzsírmérő készülék valamint az 
év végéig egy félautomata defibril-
látor beszerzésére is sor kerül.

A falukemencére is büszkék 
vagyunk, melynek „katlanjában” 
sült sok finomságot már kóstolhat-
ták az érdeklődők.

A szociális területen is történtek 
előrelépések. Megalakult 2014-ben 
a Vértesalja Önkormányzati Társu-
lás, mely Csókakő területén is az 
eddiginél magasabb színvonalon 
tud majd segíteni a helyi lakosok 
szociális problémáinak megoldá-
sában. 

A legnagyobb szívfájdalmam 
viszont az, hogy az idősek otthona 
működtetését nem sikerült visz-
szakapni.

Vajon az Alapítvány tavaszi aján-
lata, mely szerint közös megegye-
zéssel visszaadná a működtetést, 
azért szállt el, mert a régi jó barát 
és polgármester újra indul a válasz-
táson? Lehet, hogy a 14 millió tar-
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tozás elengedését reméli ettől az 
alapítvány?

Nem volt könnyű ez a négy év, 
de reményekkel teli. Segítette és 
erősítette munkánkat az a sok jó 
szándékú, önkéntes civilszervezeti 
tag, akik nélkül a nehéz időkből 
való kilábalás nem sikerülhetett 
volna. Szerencsés faluban élhetünk, 

mert itt sokkal több az aktív, tettre 
kész ember, mint a „kocsmapoliti-
kus”. Mégis nehéz arra visszagon-
dolni, hogy négy éven keresztül 
kellett azzal az emberrel szemben 
ülni, akinek öröksége akkora ne-
hézséget okozott a falunak.

Az élet és az eredmények, ha 
nem is olyan látványosak, bennün-

ket igazolnak nyugodt, szép, tiszta 
faluban élhetünk, és ami a legfon-
tosabb, túléltük a nehézségeket!

Köszönöm mindenkinek a 
képviselő-testületi munkámhoz 
adott megtisztelő bizalmát!

Csókakő, 2014. szeptember 26.
Kiszely Ildikó képviselő

Iskola élet hírei
Ez a tanév komoly változást ho-

zott iskolánk életében. Nemzetiségi 
iskola lettünk, az 1. és 5. osztályban 
elkezdődik a nemzetiségi német 
nyelv oktatása heti 6 órában. A ma-
gas óraszámú német nyelv beveze-
tése felmenő rendszerben történik. 

A minőségi munkára helyezzük 
a hangsúlyt, nagy gondot fordítunk 
a tanulók felzárkóztatására és tehet-
séggondozására. A felemelt óraszám 
lehetővé teszi több korrepetálás 
és szakkör beindítását. Következő 
szakköreink indulnak: furulya, nép-

tánc, énekkar, íjászat, kézműves, 
német, angol, honismeret, ISK, 
Bozsik-foci, színjátszás. Remélem 
minden tanuló megtalálja a számára 
legmegfelelőbbet! 

Az idei tanévben is indul napközi 
és tanulószoba. A törvényi előírások 
szerint az iskola köteles biztosítani 
16 óráig a tanulók foglalkoztatását. 
Felmentést az iskolaigazgatótól 
kérhet a szülő. De aki napközis, an-
nak minimum, a kérvény ellenére 
is, 15.30-ig az iskolában kell tartóz-
kodnia. Lehetőség van a menzai el-
látás igénylésére is. 

A tanítási órák 7.45-kor 
kezdődnek. Az óraközi szünetek 15 
percesek, az utazó pedagógusok mi-
att. Az iskola minden nap 7–17.00 

óráig tart nyitva napközis ellátással.  
Szeptember 19-én elindul az úszás.

1–2. és 5–6. osztályban bevezet-
ték a hit- és erkölcstan oktatást. 
Hit- és erkölcstant Bokorné Sörédi 

Zsuzsanna, erkölcstant 1. osztály-
ban Bognár Gáborné, 2. és 6. osz-
tályban Bócz Éva és 5. osztályban 
Balázs László fogják tanítani. 

A tantárgyfelosztásunk a 
következőképpen alakult: 

Osztályfőnökök.
1. osztály Bognár Gáborné, 

német nemzetiségi tanítónő Moór 
Zsanett. 

2. osztály Steiner Lajosné, 
3. osztály Sáfár Melinda,
4. osztály Felker Linda, 
Alsós napközis Kisné Németh 

Ibolya
5. osztály Balázs László törté-

nelem szakos tanár, tanulószoba
6. osztályban Papp Lászlóné 

német szakos tanárnő, 
7. osztály Bakos Hajnalka 

matematika-német szakos tanár,
8. osztály Kun Gábor testnevelés 

tanár és Bócz Éva. 
A többi tantárgy tanítását óraadó 

tanárokkal és utazó pedagógusok-
kal látjuk el. 

Óraadó tanárok: fizika Ábele 
Mártonné fizika-matematika szakos 
tanárnő, angol Varga Andrea angol 
szakos tanárnő, biológia Stumpf-
né Zsolnai Éva biológia szakos 
tanárnő, néptánc Bognár Katalin 
óvónő.
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Bodajkról utazó pedagógusként: 
kémia Kiss Adél Kémia szakos ta-
nárnő, földrajz Visi Szilárd föld-
rajz szakos tanár, informatika 
Rózsavölgyi Csaba informatika- 
matematika szakos tanár, ének-ze-

ne Bessenyei Renáta ének szakos 
tanárnő.

Fejlesztő pedagógus: Fűzi Kata-
lin, logopédus: Habalin Csilla

A szakos ellátottságunk 100 %-os.
A nyáron folytatódott az iskola 

felújítása: 
• tisztító meszelés
• 6–8. osztály és a folyosó lam-

bériázva lett.
• a tálaló konyha felszerelése tel-

jesen megújult
• a mosdó teljes felújítása meg-

történt
• új függönyt kapott több tante-

rem
• hátsó játszótérre hinta, mászó-

ka és kiülő pad került. 
A tankönyvosztás megtörtént, 

mindenki névre szólóan megkapta a 
tankönyvcsomagját, az 1–2. osztá-
lyosok tankönyveit az állam bizto-
sította, a nagycsaládosok, tartósan 

beteg sajátos nevelési igényű 
gyermekek, a gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesülők normatív 
kedvezményt kaptak és a többi ta-
nuló tankönyveit az önkormányzat 
fizette, így örömmel közölhetem, 

hogy minden tanulónk ingyenes 
tankönyvhöz jutott, ezt köszönjük. 

Az idei évben sem maradtak tá-
borozás nélkül gyerekeink.

• Egészségtábor: 38 gyerek 
részvételével, köszönet Kiszely 
Ildikónak és Szatzger Cecíliának

• Erzsébet-tábor: sport, alkotó, 
erdő-mező, Felker Linda vezetésé-
vel

• Erzsébet kirándulás: 7. osztály 
Zánka, Bakos Hajnalka vezetésével

• Családvédelmi tábor: 16 gyer-
mek részvételével, Zelenák Réka 
családvédelmi vezető szervezé-
sében segítői: Frey Melinda, Kiss 
Eszter és a tantestület tagjai.

Minden hónap első hétfőjén 
fogadóórát tartunk, kérem a szülőket 
éljenek ezzel a lehetőséggel, itt ta-
lálkozhatnak a szaktanárokkal.

Családlátogatások: az új osz-
tályfőnökök fognak ellátogatni a 

családokhoz, hogy jobban megis-
merjék a gyerekeket. Megtörtént 
a szülői munkaközösség tagjainak 
megválasztása, a vezetőséget a 
következő szülők alkotják: Klézli 
Rita elnök, helyettese Rozsnyai 

Attiláné, gazdasági vezető Palocsai-
né Fűrész Éva, gyermekvédelmi 
felelős Magdáné Molnár Szilvia. A 
tanulók és a tantestület nevében meg-
köszönöm Szabó Zsoltné munkáját, 
aki sokat tett az elmúlt tanévben 
iskolánkért és tanulóinkért. Mega-
lakult a diákönkormányzatunk, 
vezető pedagógus Sáfár Melinda, 
elnöke Kiszely Virág, helyettese 
Rozsnyai Dominik.

A 2014/2015-ös tanévre jó 
munkát, kitartást, jókedvet kívánok 
kollegáimnak és tanulóinknak!

„Ezek a csillogó fekete szemű 
gyerekek nem maguk váltották a 
belépőjegyet arra az útra, amit 
úgy hívunk: élet... Ha szemükbe 
nézünk, ugyanazt a sugárzást érez-
zük, ugyanazt olvassuk ki belőlük: 
itt vagyok, faragj az évek során em-
bert belőlem...”

Bócz Éva, Tagintézmény-vezető
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Sajtóközlemény

A HUSZÁR Kft. 78,99 millió forint uniós támogatást nyert a „Komplex vállalati technolgóia-fej-
lesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson. A közel 158 millió 
forintos beruházás keretében egyrészt egy német gyártmányú univerzális portál megmunkáló köz-
pontot, másrészt egy osztrák gyártmányú precíziós mérőberendezést vásárolt a Társaság.

A HUSZÁR Kft. jogelődje révén már 1997 óta dolgozik a fémmegmunkáló ágazatban. A folyama-
tos fejlődés révén a Társaság ma már 26 fő alkalmazottal dolgozik a Cég csákberényi telephelyén. 
Fő tevékenysége a fémszerkezetek gyártása, ezen belül is precíziós szerszámgyártás. Árbevételé-
nek legnagyobb része a Magyarországon működő multinacionális gépipari vállalatoktól származik, 
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 világszín-
vonalú minőséget, versenyképes áron és rövid határidővel tud szállítani a Társaság.
Ennek érdekében a GOP-2012-2.1.1/B pályázat támogatásával komplex beruházást valósított meg 
a Társaság. A fejlesztés eredményeként a HUSZÁR Kft. a nyugat-európai élvonalba tartozó fémi-
pari cégekkel azonos technológiát tudott meghonosítani Csákberényben, amely beruházás jelentősen 
javította a Társaság versenyképességét a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt.

A 78,99 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósított pályázati projekt
főbb elemei:

• egy osztrák gyártmányú méretpontosságot ellenőrző mérőberendezés beszerzése
– 2014 januárjában valósult meg.

• egy német gyártmányú univerzális öttengelyes portál megmunkáló központ beszerzése
– 2014 júliusában valósult meg.

A pályázati projekt 2013. november 19-én kezdődött és 2014. július végén zárult le.
A cégről és a projektről további információkat a www.huszarkft.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Huszár Anna 

Elérhetőség: info@huszarkft.hu, 06-22-564-014

KOMPLEX TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS,
TERMÉKSKÁLA- ÉS KAPACITÁSBŐVÍTÉS

A HUSZÁR KFT.-NÉL
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Közlemény



Ovi hírek
Alig kezdődött el a nevelési év, 

mi máris „nagy fába vágtuk a fej-
szénket”. Szüretelni indultunk 28 
kis óvodással. Némi rutinnal azért 
rendelkezünk már, hiszen immár 
negyedik alkalommal vettünk részt 
ilyen jelentős eseményen.

Természetesen a szervezés sok-
sok munkát igényelt. Már augusz-
tus vége felé kaptuk a rossz hírt 
Sanyi bácsitól – akinél az elmúlt 
három évben szüreteltünk az Oron-
di szőlőhegyen –, hogy az idei év-
ben sajnos nem tud vendégül látni 
minket, mert helyettünk egy beteg-
ség tizedelte meg a szőlőtermést.

Szerencsére nem sokáig kel-
lett „helyszínt” keresgélni, mert 
Bognár Gábor felajánlotta, hogy 
a Magyaloson szívesen fogadja a 

sok-sok apró kezecske segítségét. 
Aki valaha is látott már egyszerre 
28, négy-hat év közötti kisgyerme-
ket a szőlőtőkék között, az tudja, 
hogy ez a felajánlás bizony nem kis 
bátorságról tesz tanúbizonyságot. 
Köszönjük szépen!

Rutinunknak megfelelően, az 
oviban a készülődés zökkenőmentes 
volt. A gyerekek gumicsizmában jöt-
tek, hozták a kisvödrüket, vagy ko-
sárkájukat. A dajka nénik előkeres-

ték a puttonyunkat, szüretelő 
ollóinkat, néhány tisztára mosott 
homokozó vödröt, – mert néhány 
gyermeknek mindig hiányzik a 
„felszerelése”– és összekészítették 
a „túlélő csomagot” is: papírzse-
pi, nedves törlőkendő, váltóruha, 

ragtapasz, sebfertőtlenítő. (Szeren-
csére az utóbbi kettőre nem volt 
szükség.)

A gyerekek izgatottan várták, 
hogy útnak induljunk. No persze, 

nem gyalog. Preszter Balázs fu-
varozott minket, traktorral.  Balázs 
nagyon óvatosan, figyelmesen ve-
zette a traktort, így élvezetes, em-
lékezetes, és szinte zökkenőmentes 
volt az utazás. Köszönjük szépen!

Ahogy megérkeztünk, Gabi bácsi 
ellátott minket jó tanácsokkal, és el 
is kezdtük a munkát. Ehhez néhány 
kisgyermeket meg kellett győzni, 
hogy először dolgozunk egy kicsit, 
és utána következik az evés, „ivás”, 
pihenés. Ezek után jó hangulatban 
folyt a munka. A fiúk felváltva put-
tonyoztak, alig győzték elhordani a 
többiek által leszüretelt szőlőt. 

Érdekes volt megfigyelni, hogy 
a gyerekek egyéni vérmérsékle-
tük, temperamentumuk függvényé-
ben, mennyire másként végezték a 
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munkát. Öt-hat kisgyermek teljesen 
profi módon, nagyon ügyesen, ki-
tartóan szüretelt. Voltak, akik nem 
adták fel akkor sem, amikor meg-
tapasztalták, hogy az ollóval boldo-
gulni, bizony a szőlőhegyen sem 
könnyebb, mint az oviban.

Néhányan hamar elfáradtak. Ők 
a kordon alá leülve, a szőlőszedés 
kényelmesebb módját választották. 
Mások inkább csak szemrevételez-
ték a munkát, ők ügyesen elvegyül-
tek a „dolgozók” között. (Akárcsak 
az oviban rakodás alatt.) No és o-
lyan gyermek is volt, aki kategori-
kusan nemet mondott a munkára.

Nagy öröm volt, amikor me-
gérkezett házigazdánk édesanyja, 
B o r i s k a 
néni, és a 
frissen sült 
f i n o m s á -
g o k k a l 
k í n á l t a 
meg a gye-
rekeket és 
természe-
tesen a fel-
n ő t t e k e t 
is. A még 
langyos ka-
kaós csiga, 
a diós, lek-
város pite, 
a kapros-
túrós lepény, és a lekváros kifli óriá-
si sikert aratott.

Arra bizony senkit nem kellett 
biztatni, hogy egyen. Volt, aki ra-
gaszkodott a kakaós csigához, de 
a legtöbben mindent megkóstoltak. 
A tálcákon éppen annyi sütemény 
maradt csak, amit kóstolóba hoz-
tunk a kicsiknek, mert Boriska néni 
még erre is gondolt.

Köszönjük szépen ezt a fenséges 
vendéglátást!

Így zajlott ovis szüretünk első 
napja, a munkát azonban a következő 
nap a szőlő feldolgozásával folytat-
tuk az óvoda udvarán. Ebben a te-

vékenységben, már a 
legapróbbak is részt 
vehettek. A szőlőt 
először ledaráltuk, 
majd kipréseltük. A 
gyerekek szívesen 
kipróbálták ezeknek 
az eszközöknek a 
használatát. Türelme-

sen várták, hogy sorra kerüljenek, 
és minden erejüket összeszedték, 
hogy boldoguljanak a nem kis 

erőkifejtést igénylő feladattal. A 
must igazán finomra sikerült, min-
denki megkóstolta és meg is itta 
az óvó nénik által „engedélyezett” 

adagot.
A gye-

rekek sok 
é l m é n y -
nyel és 
tapaszta-
lattal gaz-
dagodtak e 
két napon, 
m e l y n e k 
n e v e l ő 
értéke is 
n a g y o n 
j e l e n t ő s 
volt. (Úgy 
gondolom 
azonban, 

hogy erről egy másik cikket kel-
lene írni.) Még egyszer köszönjük 
Bognár Gábornak, és családjának, 
hogy biztosította ezt a lehetőséget 
számunkra!

Köszönettel tartozunk a Váralja 
Varrodának is, akik több mint 70 
db gyermektörölközővel ajándékoz-
tak meg minket. Köszönjük szépen, 

hogy támogatták 
óvodánkat! 

K ö s z ö n j ü k 
Koczka Mihálynak, 
hogy mindig gon-
dol óvodásainkra, 
amikor valamilyen 
finom gyümölcs 
terem kertjében.

Köszönjük szé-
pen Makk Márton-
nak, hogy mindig 
készen áll a segít-
ségre az informa-

tika területén.
Tóthné Giczi Ildikó

tagóvoda-vezető



Alapítványi hírek
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Szeptemberben részt vettünk 
a Szülői Szervezet alakuló ülé-
sén, ahol beszámoltunk a tavalyi 
évben nyújtott támogatásokról, 
munkánkról.

A Csókakői Általános Isko-
láért alapítvány kuratóriuma 
összesen 524 418 Ft támoga-
tást tudott nyújtani támogatóink 
közreműködésével, amit ismé-
telten megköszönünk. Matracok 
vásárlásával a helyi táborozta-
tást segítettük, foglalkozásokhoz 
anyagot vásároltunk. Jelentős 
mértében hozzá tudtunk járulni 
a számítástechnikai oktatás szín-
vonalának emeléséhez gépek, esz-
közök vásárlásával.

Gyermek-programok, táboroz-
tatások, jutalmazások, az iskolai 
játszótér kialakításához anyagi tá-
mogatást biztosítottunk. Nevezési 
díj átvállalásával a tanulmányi 
versenymozgalmat segítettük. Be-

vételeink a személyi jövedelem-
adó 1 %-ból, magánszemélyek és 
vállalkozók támogatásaiból szár-
maztak. Megkaptuk az értesítést, 
hogy 208 ezer forint érkezett a 
szja 1 %-os felajánlásokból, amit 
november hónapban fogunk meg-
kapni.

Az Alba Takarékszövetkezet 
bezárása után új számlavezető 
fiókot kellett keresnünk. Szeptem-
ber 10-től a FHB Bank székesfe-
hérvári fiókja kezeli a számlánkat. 

Az új számlaszámunk: 
18203026-06023451-40010015

Továbbra is számítunk min-
denki támogatására, aki egyetért 
céljainkkal, fontosnak tartja 
gyermekeink jövőjét, fejlődését. 
A következő időszakban is fon-
tos feladatunknak tekintjük a 
gyermek és ifjúsági közössé-
gek működtetésében való köz-
reműködést, a hátrányos és te-

hetséges tanulók felkarolását, a 
tanulmányi mozgalmak fejlesz-
tését. Szeretnénk az oktatáshoz 
szükséges eszközök fejleszté-
séhez is hozzájárulni. A gyerme-
kek szabadidős programjainak tá-
mogatását szem előtt tartjuk.  

Nagy szükség van olyan tevé-
kenységekre, ahol a tanulók a sza-
badidejüket helyesen és kulturál-
tan eltölthetik.

Bármilyen felajánlást, akár a-
nyagi, akár természetbeni szívesen 
fogadunk. Valljuk, sok kicsi sokra 
megy. Együtt meg tudjuk való-
sítani álmainkat, elképzeléseinket. 
Bízunk a további gyümölcsöző 
együttműködésben.

Köszönjük az eddigi támogatá-
sokat, és számítunk Önökre.

Adószámunk: 18488209-1-07

Ábele Mártonné
kuratórium elnöke

Szeptember első hétvégéjén tar-
tottuk a már hagyományos várna-
pokat. Augusztus 30-án szombaton 
a várbarátok társadalmi munkában 
elvégezték az előkészületeket. 
Megtisztítottuk az utakat, össze-
raktuk a köveket, melyek a régésze-
ti munkák során a felszínre kerül-
tek. Dunaszekcsőről megérkezett 
egyik távol lakó várbarátunk Szabó 
Gergely aki a munkák befejeztével 
finom szekszárdi halászlével lepett 
meg bennünket. 

Szeptember 6-án sokan eljöttek 
Csókakőre a várnapokra, megnézni 
a gondosan összeválogatott szín-

vonalas műsorokat. Ezen a napon 
avattunk két vár úrhölgyet: Kovács 
Jenőnét, Katikát és Csák Józsefnét, 
Magdikát. Mindketten nagy szorga-
lommal és kitartással vesznek részt a 
hónapvégi önkéntes vármunkákban.

Szeptember 6-án, mint az előző 
várnapokon is Vass Rezsőné, Tu-
cika egész napos idegenvezetést 
vállalt a várban. Sok emberrel 
ismertette meg a vár történetét. 
Előadásait nagy érdeklődés és fi-
gyelem kísérte. Köszönjük áldoza-
tos önkéntes munkáját. A vár felü-
gyeletét, a rend fenntartását ezen a 
napon a várbarátok vállalták: Teme-

si István, Szilágyi Sándor, Csöngedi 
Károly, Turi Nagy Attila, Sörédi Pál, 
Rácz György, Végh György, Végh 
Györgyné, Steiner László, Kovács 
Jenőné,  Kaiser István, Csák József-
né. Köszönjük munkájukat!

Nagy öröm számunkra, hogy 
elkészült a vár kápolnája. Október 
24-én tíz óra harminckor fogja a 
megyéspüspök úr felszentelni Brin-
disi Szent Lőrinc tiszteletére. Erre 
az alkalomra mindenkit szeretettel 
várunk.

Csókakő, 2014. szeptember 21.
Sörédi Pál

Várbarátok Társasága elnöke

Várhíradó



Lassan előkerülnek a lányok szek-
rényének mélyéről a vastag haris-
nyák s a fiúknak is már mind jobban 
esik a csizma melege. Az anyater-
mészet őszi festővásznára pedig 
már a Barkócaberkenye fák is felke-
rültek. A meglehetősen csapadékos-
sá sikeredett nyárutó nem kedve-
zett a szabadtéri rendezvényeknek. 
Beleértve a szüreteket is. Ám aki 
elégszer kacsintott az ég felé, vagy 
e g y s z e rű e n 
csak jól akarta 
érezni magát 
- időjárástól 
f ü g g e t l e n ü l 
-, annak nem 
volt oka pa-
naszra.

Így volt ez 
az idei Várjá-
tékokon is. 

M i n d i g 
i g y e k s z ü n k 
egy leheletnyi  
ú jdonsággal 
előrukkolni. 
Idén a kis haj-
tásaink tettek 
ki magukért. 
Minden fellé-
pésen tanulnak 
valamit, mint ahogy mi is. Viselke-
dést, hozzáállást, odafigyelést. Ez-
zel pedig mind magabiztosabbak 
és rutinosabbak lesznek. Mi pedig 
egyre büszkébbek. 

A közösségépítés, az össze-
fogás lassanként természetessé 
váló szavaink lesznek. A csákvári 
ismerősök, barátok, ha szükség volt 
rájuk pl a szüreti felvonulásunkhoz, 
önzetlenül, önként jelentkeztek. 
Végre alkalmunk nyílt mindezt 

visszahálálni. A Mihály-napi lo-
vas- és pásztortalálkozó sok szép 
műsora között a Barkócaberkenye 
is bemutatkozhatott. Külön örö-
münkre, a frissen összeállt vado-
natúj, még ropogós zenekarunkkal 
egyetemben!

Rövid pihenő, gyors alvás és a 
hónap utolsó hétvégéjének utolsó 
napján már a balinkai szüreti fel-
vonuláson találtuk magunkat, a lo-

vaskocsin ülve. Ha túl nagy a bőgő 
és nem fér el a szekéren, akkor jó 
a cselló is, ha pedig pattannak a 
húrok a hegedűn, akkor elég arra 
három húr is. Ilyen a mi zeneka-
runk. Rugalmas, kreatív, jókedvű 
és hát zseniális zenész egytől egyig 
mind. Érdekes volt látni a balinkai 
és a csetényi embereket egy-egy ál-
lomáson.

Köszönjük a szervezőknek az 
élményt és reméljük, jövőre is 

összeölelkezhet kicsit a Vértes és a 
Bakony. Szusszanásnyi időnk sem 
volt, hiszen a hónap egyik legmeg-
kapóbb meghívását egy takaros 
kis pince borrendes tulajdonosától 
kaptuk. Kaiser Tibi várt bennün-
ket a Magyaloson, Pisch Istvánnal 
egyetemben egy hatalmas üst, íny-
csiklandó pörkölt mellett. Finom 
borok, szeretettel teli fogadtatás és 
egy megható „Köszönöm” a végére 

olyas valakitől  aki ad, ha úgy érzi 
kapott. Köszönet járt azért, mert a 
Barkócaberkenye él, mert létezik, 
mert teszi a dolgát és mert szeretetet 
ad. És lám, nem hiába. 

Tükörként szolgál erre a gyere-
kek csillogó szeme, utánozhatatlan 
mosolya, az ismeretlenek kedvessé-
ge és az ismerősök barátsága. Igen. 
Érdemes!

ErdődiOrsolya
a tánccsoport firkásza

Barkócák - röviden
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Sötét, szakadt rongyok ural-
ták az eget ezen a nyáron, hogy 
meghátrálásra kényszerítsék a sző-
lősgazdákat. Ez szinte minden év-
ben megtörténik, mikor a mögöttünk 
magasodó Vértes, vagy a szem-
közti, ködbevesző Bakony lejtőin 
legördülnek a víztől terhes felhők, 
hogy nyomukban sár és rothadás 
uralja a tájat. Ilyenkor, ha szeren-
csénk van, a napsugarak serege fel-
bontja a felhők többrétegű, bonyo-

lult akalzatát, de ebben az évben 
máshogy alakult. Máshogy, mert a 
Nap újra meg újra csatát vesztett 
és az őszi szőlőtermés azt mutatja, 
hogy a háborút is. 

A legtöbb helyen harmad-, negyed-
annyi szőlő termett, mint amennyi 
szokott. Ami még aggasztóbb, hogy 
nem csak a mennyiség, a minőség is 

jócskán elmarad a sokévi átlagtól. 
A Bianca egy jó cukortermelő faj-
ta és mégis, éppen átbillent tizen-
hat fölé a mérőműszer. Ha ezeket 
az eredményeket szembe állítjuk 
az egész évi munkával, a ráfordí-
tott idővel, üzemanyaggal és főleg 
a csillagászati árakon megvásárol-
ható cukorral és permetszerekkel, 
elmondhatjuk, hogy nem nagyon 
éri meg szőlőtermesztéssel foglal-
kozni. Azonban arra kérek min-

denkit, hogy mielőtt kapát, csákányt 
vagy csekát ragadna és kivágná az 
évtizedes tőkéket, gondolja át még 
egyszer! Ez az év azt is bebizonyítot-
ta, hogy ha valaki magának termel, 
az jobban jár, hiszen nincs kiszol-
gáltatva a piac farkastörvényeinek. 
A több tíz hektáron gazdálkodókat 
sem kímélte a liszthatmat és a nyo-

mában járó rohadás, így venni sem 
könnyű szőlőt és mustot. Ennek 
megfelelően a bor ára is mozdul-
hat. Ha van saját borunk, még ha 
kevesebb is, az a mienk. Tudjuk mi 
van a pohárban! Kisebbre cseréljük 
poharainkat és vagy többször for-
dulunk a szódáshoz.

A mustkezelésnél figyelembe 
kell venni, hogy milyen volt a 
szőlő egészségi állapota, ezért azt 
javaslom, kérjék ki szakemberek 

véleményét. 
A mustgáz ve-
szélyeire nem 
érdemes fel-
hívni a figyel-
met, mert itt 
mindenki tud-
ja, hogy nem 
lehet nem ko-
molyan venni. 
Egy pár fo-
rintos gyer-
tya az egész. 
Egy perc mire 
elővesszük és 
meggyújtjuk. 
Ennyit meg-
ér az élet. A 
szeptemberi 
rendi gyűlésen 
Végh József 
székelykáposz-
tájának örül-

hettek a borlovagok. Köszönöm Jó-
zsefnek, párjának Nikinek és kedves 
feleségemmnek Évának a segítséget.

A várjátékokon bemutattuk a 
közönségnek új borlovagjainkat és 
borhölgyünket. Rövid versikékkel 
készültünk. Ezek talán közelebb 
hozzák önökhöz is az idén belé-
petteket.

Borrendi Krónika
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Borhölgyi avatás

Fehérvárról jött ő, ez a nemes dáma,
Hét éve hozta errefelé lába.
Mióta itt van, örökké csak segít,
Mindenkinek süt, főz, kötözi a sebét.
 
A Nőklubnál kezdte, a civil pályáját,
Majd megismerte a falu barkócáját.
Odaküldte ő, Janó fiát s lányát.
Táncosok és borrend lesi minden vágyát.
 
Családtagként várja mindenhol a falu, 
Beceneve nem más, minthogy Gabi anyu.
Ő már a mienk, nem a székes városé,
Új borhölgyünk neve Guszter Jánosné.

* * *

Tagavatás

Hölgyek, Urak, Barátok, véget ért a próza,
Új tagjainkat bemutatom, itt van néhány strófa.
A borrendi ranglétrán Nagymesterig vittem,
Új tagokat bemutatni, avatni is tisztem.

Három barát áll ma a nagy zászlónk mögé,
Hogy egyre többen álljunk védőszentünk köré.
E verssel tinektek baráti jobbom nyújtom ,
Szent Donát kísérjen minket az úton!

* * *

Visegrádi József

 
Első, kit mutatok, egy vérmes, Vértes-vitéz,
Ki rég elfelejtett nemeseket idéz.
Kiknél a hűség, s adomány nem volt akadozó.
Fáradhatatlan, nagylelkű és adakozó,
 
Tatabányán, Bánhidán, ablakból, ha bámul,
Otthonból otthonát lesi, házának tornyából.
S bár kitakarja Csókakőt a magas Vértes íve,
Mégis mindig megdobban értünk a nagy szíve.

S ha véget ér a munka, az utazás, vezetés
Idejön, hol várja a megérdemelt pihenés.
Madárodúkra ő igen sokat fordít,
Köszöntjük sorainkban Visegrádi Józsit.

* * *

Végh József

Újabb taggal bővült az alföldi frakciónk,
Mondhatjuk sikeres a toborzó akciónk.
Átűzte a vére, mind a két folyamon,
Szekéren, buszon, hajón és vonaton.
 
Mondta akkor "Viszlát, Nádudvar és kampusz"
De azóta is kedvenc étele a slambuc.
Csókakőn már várta egy kedves kis fészek,
S mérnök létére, az autóalkatrészek.
 
Kellett ő a csapatba, többek vagyunk vele,
Keze alól tör fel ételeink fele.
Főztjével mindig, mindenkit meghódít,
Lovaggá üthetjük ma a Végh Józsit.

* * *

 Eisenberger Zsolt

 A harmadik Móron látta meg a világot,
Ott szedett kis keze anyának virágot.
Alig tudott először picikéket lépni,
S lám, lovag lett , érdemes megnézni
 
Iskolák, nők, néptánc és Edelweiss
Majd főiskola és kész is a főborász.
Ő most a legifjabb, tagjaink sorában,
De egyedül ő tudja, mi van a pohárban.
 
S bár móri a szíve, s a neve sem csókai,
(Bortól botló nyelvvel elég kimondani)
Tiszteljük, mint barátot, sokáig, tán holtig,
Avassuk lovaggá Eisenberger Zsoltit.

Egészségükre!
palocsai jenő

krónikás
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Sakk - Újra megmérettették magukat a csókakoiek
Csókakő sakk csapata részt 

vett, 2014. szeptember 19 és 2014. 
szeptember 21 közt zajló Magyar 
Sakkvilág Kupán, ahol 15. helye-
zést értek el. Az országos verse-
nyen 22 csapat vett részt. A csókakői 
sakk csapat tagjai: 1. tábla Steiner 
László 2. tábla Végh Gyula 3. tábla 
Vass Zoltán 4. tábla Király Gyula

A versenyen a 
következő eredményeink 
születtek, 2014. 09. 19–
2014. 09. 21. Ászár. A 
győzelmeket 1-essel, a 
döntetlent 0.5-el jelöltük:

I. forduló: Karancs-
berény (Nógrád Megye) 
– Csókakő 2–2

Győzelem: Vass Zol-
tán (1), Király Gyula (1)

II. forduló: Csókakő 
– Rém (Bács-Kiskun 
Megye) 1–3 

Győzelem: Steiner 
László (1)

III. forduló: Bakonyszombathely 
(Komárom-Esztergom Megye) – 
Csókakő 1–3

Győzelem, döntetlen: Steiner 
László (1), Végh Gyula (0.5), Vass 
Zoltán (1), Király Gyula (0.5)

IV. forduló: Csókakő – Vasalja-
Szalafő (Vas Megye) 2–2 

Győzelem: Steiner László (1), 
Vass Zoltán (1)

V. forduló: Végegyháza (Békés 
Megye) – Csókakő 3.5–0.5

Döntetlen: Végh Gyula (0.5)
VI. forduló: Csókakő – Ászár-

Rendezők (Komárom-Esztergom 
Megye) 1–3 

Győzelem: Steiner László (1)
VII. Nagykozár (Baranya 

Megye) – Csókakő 0–4

Győzelem: Steiner László (1), 
Végh Gyula (1), Vass Zoltán (1), 
Király Gyula (1)

VIII. Csókakő – Körtvélyfája 
(Székelyföld, Maros Megye) 4–0

Győzelem: Steiner László (1), 
Végh Gyula (1), Vass Zoltán (1), 
Király Gyula (1)

IX. Tetétlen (Hajdú-Bihar 
Megye) – Csókakő 3–1

Győzelem: Vass Zoltán

Steiner László hat győzelmet, 
Végh Gyula kettő győzelmet és 
kettő döntetlent ért el. Vass Zoltán 
hat győzelmet, Király Gyula három 
győzelmet és egy döntetlent tudhat 
a magáénak. A csókakői sakkozók 
összesen 18.5 pontot gyűjtöttek 
össze.

A Magyar Sakkvilág 
Kupa 2014 végeredménye: 

1. Ászár 2. Monospetri 
3. Zánka 4. Karancsbe-
rény, Levél 6. Farkaslaka, 
Vasalja-Szalafő, Bárdud-
varnok, Szigetbecse, Tetét-
len, Végegyháza 12. Rém, 
Szögliget, Ászár-Rendező 
15. Csókakő, Tófej 17. 
Pusztaszer, Ajáncskő 19. 
Berekfürdő 20. Bakony-
szombathely, Nagykozár 
22. Körtvélyfája

A versenyről készült képeket, és 
a végeredményt a Csókakő Község 
facebook oldalán, az eredményeket 
és magát a cikket a www.varal-
jasccsokako.extra.hu, a Magyar 
Sakkvilág Kupával kapcsolatban az 
összes eredményt a www.sakkbara-
tok.extra.hu oldalon olvashatják.

Csókakő, 2014. szeptember 23.
Király Gyula

Az elmúlt hetekben nem sikerült 
hoznunk a mérkőzéseket. A kiállí-
tások, sárgalapok nehezítették meg 
a csapat és az edzők dolgát. A sze-

rencsével is hadilábon álltunk, s az 
első számú kapusunkat is műtötték, 
akit így nélkülöznünk kell ebben 
a félévben.  Ezúton is jobbulást 

kívánunk neki. Ettől függetlenül re-
méljük, hogy a 6. fordulóban elért 
győzelem megváltoztatja az elmúlt 
három hét trendjét.

Folytatódott a bajnokság
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Csókakoi Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
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.

˝

3. forduló 2014. 08. 31. Magyar-
almás – Váralja SC Csókakő 3–2 
(1–0)

Gólszerzők: Pap Gábor 14’, 
Tóth Martin 50’, Moór László 74’ 
(Magyaralmás) Závodi Attila 77’, 
Zsolnai Richárd 88’ (Csókakő)

Az első félidőben mindkét csa-
pat támadólag lépett fel. A félidő 
vége előtt megszerezte a vezetést a 
hazai csapat. Rosszul indult a má-
sodik 45 perc. Kapusunkat kiállí-
totta a játékvezető. Emiatt egy me-
zőnyjátékosunk Borkövi Norbert 
állt a kapuba. Kihasználva az ember 
előnyt, két gólt rúgtak a hazaiak. 
Nem adták fel a csókakőiek. Előbb 
Závodi Attila vágta be a labdát a 
kapuba, majd a hajrában Kadle-
csik Péter beadását Zsolnai Richárd 
csúsztatta a hálóba. Dicséretet 
érdemel mindenki, mivel ember-
hátrányban is becsületesen küzdött 
a csapatunk.

4. forduló 2014. 09. 07. Váral-
ja SC Csókakő – Sárkeresztes 1–6 
(1–2)

Gólszerzők: Kadlecsik Péter 38’ 
(Csókakő) Horváth Tamás (3) 18’, 
56’, 78’, Geda Zoltán 24’, Ladányi 
Ferenc 48’, Domak Zoltán 69’ 
(Sárkeresztes)

Rosszul kezdődött a találkozó. 
Az első negyedóra elteltével Jele-
na Lászlót kiállították, és így em-
berhátrányba kerültünk. Ezt ki-

használva a keresztesiek kétszer is 
betaláltak. A félidő vége előtt Kad-
lecsik Péter büntetőből szépített. A 
második félidőben meglátszott a 
fiúkon, a szombati Csókakői Várjá-
tékok „fáradtsága”, ráadásul az el-
lenfél minden helyzetét kihasználta. 
Így a végén megállapíthattuk, hogy 
megérdemelten nyert az ellenfél, 
s jogosan vitték el tőlünk a három 
pontot.

5. forduló 2014. 09. 14. Söréd SE 
– Váralja SC Csókakő 2–0 (1–0) 

Gólszerzők: Brichter Ákos 33’, 
Radics György 53’ (Söréd)

A Söréd elleni mérkőzés min-
denképp a helyi rangadók között 
számon tartott mérkőzés. A sárga 
lapok és piros lapok számát tekintve 
is kiemelkedő volt ez a mérkőzés, 
hiszen a két csapat játékosai kilenc 
sárga lapot gyűjtöttek be, s emellett 
két sörédi játékost kiállítottak. Így 
itt ezen az értékelésen mindenképp 
mi nyertünk.

Az első félidőben kiegyenlített 
játék folyt a pályán. A hazaiak 
egy helyzetet kihasználva meg-
szerezték a vezetést. A második 
félidőben, egy kontra támadás vé-
gén növelte az előnyét a Söréd. 
Ezután emberelőnybe kerültünk. 
Végig egykapuztunk, vagy a kapus, 
vagy a kapufa mentette meg a haza-
iakat a góltól. Így maradt a végére a 
2 – 0-s hazai győzelem.

6. forduló 2014. 09. 21. Váralja 
SC Csókakő – Videoton Baráti Kör 
3–1 (2–0)

Gólszerzők: Zsolnai Richárd 
(2) 41’, 45’, Szabó Szilárd 88’ 
(Csókakő) Tornyai Péter 63’ (Vide-
oton BK)

Támadólag lépett fel csapa-
tunk. Szabó Szilárd lövése kijött 
a kapufáról, ám Zsolnai Richárd 
11-esből biztosan lőtt a hálóba. A 
félidő előtt ismét Zsolnai Richárd 
volt fejjel eredményes. A második 
félidőben az ellenfélnek is voltak 
helyzetei és szépítettek. A mérkőzés 
vége előtt Szabó Szilárd ismét ka-
pufát lőtt, de nemsokára szemfüles 
góllal eldöntötte a mérkőzést. Jól 
játszott csapatunk, és Weiger Ba-
lázs bravúrosan védett. A jó já-
téknak köszönhetően sikerült 3–1-
re nyernünk és itthon begyűjtöttük 
a három pontot.

Csókakő jelenleg hét ponttal a 
nyolcadik helyen áll.

A következő fordulóban Jenő 
lesz az ellenfél, majd a nyolcadik 
fordulóban Szabadbattyán érkezik 
hozzánk, majd megyünk Iszti-
mérre.

Mindenkit szeretettel várunk 
mérkőzéseinkre, szurkolóinknak 
köszönjük az eddigi biztatást!

Csókakő, 2014. szeptember 24.
Kadlecsik Tibor



karitasz nap
Ideje: 2014. október 11. (szombat) 9 órától

Helye: Faluház és park

Halászléfőzés
(várjuk civil szervezetek

jelentkezését)

Rendezvényen fellépnek:
a csókakői Nádasdy Tamás Általános Iskola tanulói

Barkócaberkenye Néptánc Együtt es

Bócz Éva, karitasz-vezető

Ingyenes cukor-
és vérnyomásmérés,
orvosi tanácsadás, masszázs,
ruhagyűjtés, ruhaosztás


