˝ Hírek
Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
2014. szeptember, XVIII. évfolyam 09. szám
A képviselőtestület döntött a
meg a kapcsolat fennállásának 15.
évfordulóját. A szüreti felvonulást Csókakőért Érdeméremről, illetve
Véget ért a nyár, s ezzel megkez- a Barkócaberkenye Néptánccso- Csókakő Legszebb Portája kitüntető
port segítségével augusztus 30-án címről. A 2014. évben mindkét kadődött az iskolai tanév.
tegóriában két-két
Felhívom a figyelkitüntettet díjaztak
met, hogy reggelente
a képviselők. A befigyeljünk a legérkezett javaslatok
kisebbekre, hiszen
közül Csókakőért
utcáinkon megjelenÉrdemérmet kapott a
nek majd az iskolánk
fent említett Heffintanulói. Ugyanakkor
geni Csókakő Barátai
felhívom a diákjaink
Egyesület,
illetve
figyelmét is a közKirály Imre egykolekedés szabályainak
ri tanácselnök. A
maradéktalan betarheffingeni egyesület
tására. Az elmúlt
és Király Imre is a
augusztusi hónap is
községért
végzett
bővelkedett esemétöbb évtizedes munnyekben.
Megemlékeztünk
augusztus 10-én községünk védőszentjéről, a vértanúhalált halt Szent
Donátról. Megtartottuk a neki szentelt templomunkban a Szent Donát
napi ünnepi szent misét, majd délután a falu apraja és nagyja a búcsúi
forgatagban szórakozhatott, illetve
vehette meg a búcsúi vásárfiát. A
Vértesalja Gyermekei Mozgalom
augusztus 16-án felavatta az általuk emeltetett Csendőr Emlékművet
és megtartották azt követő nem- szervezzük meg. A XVI. Csókakői kájukért kapták meg ezt a rangos kizeti rock koncerteket. A Heffingeni Várjátékok pedig 2014. szeptember tüntetést. A Csókakő Legszebb PorCsókakő Barátai Egyesület küldött- 5-én kezdődik a P.Mobil és Ossian tája kitüntetést Stokinger György,
sége is községünkben járt. Egy hé- koncertekkel, majd szeptember 6-án és Braun Béla nyerte el. A díjazottig vendégeskedtek testvértelepü- folytatódik a különféle programok- taknak ezúton is gratulálunk!
Csókakő, 2014. augusztus 25.
lésünk lakói nálunk, akik az itteni kal, és szeptember 7-én a Csókakői
Fűrész György polgármester
baráti társaság tagjaival ünnepelték Vári Vásárral fejeződik be.
Tisztelt Csókakőiek!
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE
A HELYI ÖNKOMÁNYTATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁ L A S Z TÓ I N É V J E G Y Z É K
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kaptak értesítést.

AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014 szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A S Z AVA Z Á S
A választópolgár személyesen, lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16.000 óráig
lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a helyi választási irodában.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda
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Hasznos program a szünido˝ tartalmas eltöltéséhez
˝ Napközis Tábor 2014.08 11-15.
Csókakoi
A Csókakői Önkormányzat a
helyi Gyermekjóléti Szolgálattal közösen 2014.08.11-15. között
napközis tábort szervezett a településen élő 6-12 éves gyermekek
számára. A táborba 16 gyermek
jelentkezett. Helyi civil szervezetek
közreműködését kértük a programokhoz, így a hétfői napon a
Barkócaberkenye Néptánccsoport
tagjainak segítségével csapatépítő
foglalkozásokon vehettünk részt.
A rétessütésből mindenki
aktívan kivette a részét,
amit a tésztán keletkezett
kisebb-nagyobb lyukak
igazoltak. Az elkészült
finomságot a készítők jó
étvággyal elfogyasztották. Ebéd után interaktív tűzoltó bemutatón
vettünk részt. A gyermekek kipróbálhatták a
tűzoltótömlőt.
Eleinte
a távolba locsoltak, később páran beálltak a
vízsugár alá, így hamarosan mindenki (a táborvezetők sem úszták
meg!!) csurom vizes lett az alkalmi
„csókakői strandon”.
Kedden felsétáltunk a vár alatti
térre, ahol rögtön tűzifagyűjtésbe
kezdtünk, hogy a bográcsban készülő
ebéd, időben elkészülhessen. Az
előkészületek alatt számháborúztunk, amit a gyerekek nagyon élveztek, a csapatok szervezettsége
miatt az eldugott kincsek hamar
előkerültek. Ebéd után Tucika nénihez mentünk, közösen felsétáltunk a
várhoz, hogy az előadást meghallgassuk, amit kvízjáték követett.
A harmadik napon a gyermekek
az otthonról hozott pólóikat festet-

ték. Volt, aki táborozó társaival íratta alá a ruhaneműjét, volt, aki csapatának nevét is ráírta, volt, aki a várat
rajzolta le. Igazán csodálatos alkotások születtek, amit száradás után
büszkén hordtak is tulajdonosaik.
Kiszely Ildikó elsősegélynyújtásról
tartott előadást, illetve különböző
fokú sebeket festett a gyermekekre.
Némelyik olyan jól sikerült, hogy
a hollywoodi maszkmesterek is
megirigyelhették volna. Szerencse,

hogy mosással könnyen el lehetett
távolítani a festéket, különben a szülők sikító frászt kaptak volna gyermekük hazatértekor. A nap további
része kézműveskedéssel, csapatjátékokkal, sorversenyekkel zárult.
Csütörtökön Orondpusztára látogattunk. Az esős idő nem szegte
kedvünket, a gyermekek önfeledten
játszottak, futkároztak a „majomházban”. Persze némi csapatversennyel
erre az alkalomra is készültünk.
Mikor az időjárás lehetővé tette,
felültettük a gyermekeket a pónilóra,
aki akkorra már felszáradt és kevésbé volt víziló kinézete. A bátrabbak nem riadtak vissza az ügetéstől
sem. A kis ló jól bírta a strapát, volt,

hogy ketten ültek egyszerre a hátán.
Délután az iskolában filmnézéssel
töltöttük az időt.
Az utolsó napon Aranka néni
egészségügyi témájú előadását hallgatták a gyermekek. Az előadás interaktív elemekkel volt ötvözve, végül gyógynövény ismertetőre is sor
került. A csapatok előadták a „Ki mit
tud” versenyre szánt produkcióikat,
majd egy bodajki mesemondó meséjének lehettünk aktív résztvevői.
A táborzáró mulatság
igazán jó hangulatúra sikeredett, a hangulatot a
Nők Klubjától kapott torta
koronázta meg. Örömmel
fogadtuk, hogy a gyerekek már most benyújtották az igényt a jövő évi
ottalvós táborra. :)
Köszönjük a segítséget:
· Vass Rezsőné Tucika
néninek
· Háhn Mihálynak
· Bognár Flóriánnak és feleségének
· Magyar Józsefnének
· Kiszely Idikónak
· Martonné Szűcs Arankának
· Varga Tündének
· Laki Lászlónénak
· Bócz Évának
· Csókakői Általános Iskola pedagógusainak
· Barkócaberkenye Néptánccsoportnak
· Mesevár Óvodának
· Luxemburgi Társaságnak
· Nők Klubjának
· Nyugdíjas Klubnak
Csókakő, 2014. 08.21.
Zelenák Réka, családgondozó
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Barkócásan, szüretesen
Nem is oly’ régen, még „Itt
a nyár!” kezdettel olvashattuk a
hosszabb-rövidebb beszámolókat a
Csókakői Hírek lapjain. Most pedig
már nosztalgikus élményekkel figyeljük azt a néhány tucat fecskét a
villanydrótokon s kezdjük söprögetni az első néhány elöregedett, megsárgult falevelet.
A nyár utolsó hónapjának programsorozata komoly szervezőmunkát igényelt. Újra találkozhattunk
régen látott luxemburgi barátainkkal
s egy hosszú hétvégén át élvezhettük
jelenlétüket. Első este a Luxemburgi
baráti társaság látta vendégül azokat
a civil szervezeteket és barátokat,
akik közel állnak a határon túlról
érkező csapathoz. Lujza néni móri
felnőtt kórusa nyitotta a fellépések
sorozatát, valamint újra összeállt
az immár ifjú hölggyé vált balettos
lányok csapata. Dinamikus, csupa
szív produkciójuk táncra perdítette
a vendégeket. Az iskolások bájos
előadása színesítette még a programot. Végül pedig Barkócások apraja-nagyja vette birtokba a színpadot.
Régi, begyakorolt koreográfiáinkat
a kicsik apró, de annál fürgébb lábacskái, bűbájos mosolya és szabad, gyermeki parádéja színesítette.
Vince lehengerlő produkciójához
pedig nem volt szükség nyelvtudásra! A Kákics együttes táncháza zárta
a napot, ami – számunkra – felért
egy kiadós táncpróbával. Vasárnap
a narancs pólósok vették birtokba
kultúrházunkat. Nevükhöz híven
valóban együtt, barátként sürgött
forgott Luxemburgi és magyar az
asztalok között, feltálalva a finom
vacsorát. Erre az estére a Viking volt
a hivatalos mulattató csapat. S gyors

trikó csere után minden Luxemburgból érkezőt a zenekar tagjai Viking
pólóba bújtattak. Sajnos, – vasárnap
lévén – Hamupipőke módjára ért
véget a buli, ám a rövid idő alatt annál jobban éreztük magunkat.
Hétfőn a berkenyék voltak a vendéglátók nagytestvérükkel a borrenddel egyetemben. Házi szakácsnénk Móni és szorgos segítői igazi
házi májgombóc levessel kényeztették a vendégeket.
A borrendes séfek pedig kemencés finomságokkal készültek. Az
ételek minőségét – vagy a meghívottak éhségét – híven tükrözte a (maroknyi) maradék mennyisége. A mi
meglepetés zenekarunk a Holdkő
együttes volt, megfűszerezve egy
kis ír népzenével a hétfő éjszakát.
Igazán jó volt együtt lenni hosszú
idő után újra a luxemburgi barátokkal. Kinek-kinek minimális nyelvismerettel, kézzel-lábbal mutogatva,
ám annál nagyobb szeretettel teltek
ezek az esték. Mert a barátsághoz nem szükséges a közös nyelv!
Sőt..!
Augusztus idusa után egyik
házasságkötés követte a másikat!
Először hűséges hegedűsünk Szilárd és az Ő Zsuzsija kötötte össze
életét nem a megszokott módon,
frissen felújított várunk kövei között. Középkori ruhában s lelkükben hasonló, mély áhítattal kezdték
meg közös életüket. Ezúton is boldogsággal és szeretettel teli éveket
kívánunk Nekik!
Alig „hevertük ki” Zsuzsi és
Szilárd egybekelését, máris újabb
esküvőn vehetett részt a Barkócaberkenye. Bognár Kata és Preszter Balázs vidám, hangulatos, igazi

falusias, meglepetésekkel tarkított
lakodalmára volt hivatalos a tánccsoport.
Ezúttal a Berkenyék meglepetés produkciójához Lakiné Marika
segítségét kértük. Vidám, a két családról írt meséje egyszerre volt vidám és megható mindenki számára.
Kata, Balázs! Azt kívánjuk, maradjatok ilyen boldogok!
Apró szusszanásnyi idő volt csupán ismét, hiszen a szüreti felvonulásunk idén beelőzte a környékbeli
hasonló programokat. A nyár utolsó
előtti napján, újfent a felvonulók vették birtokba Csókakő utcáit. A szokásos vár alatti főzőcskét követően, a
megszokott állomásokon már várták
a menetet a környékbeliek. Ezúttal
a borrendi különítmény bújt ideiglenesen barkócás pólóba, finom palóclevest főzve Végh Józsi vezetésével.
A Hunok, csaknem egy tucatnyi lovas és megannyi ló, illetve traktor
vontatta kocsi tartozott a menethez.
Kiemelve ismét Kaiser Tibi, immár
hivatalossá vált borrendes autóját,
mely plusz teherként a Szent Donát
Borrend, Ezerjó borát is szállította,
ami szomjoltóként és hangulatfokozóként is szolgált felvonulónak
és az utca emberének egyaránt.
Köszönjük a finom süteményeket, réteseket, sós és édes különlegességeket, a „négyszögletű
kerek erdő” mártogatós sarkait, nem
beszélve a szívből kínált pálinkákról, borokról, üdítőkről.
Köszönjük a polgárőrök útbiztosítását és Végh Gyuri kemencés
finomságait, mely méltó koronaként
ékesítette a napot. A mi pékünk keze
alól kikerült lángos és kakaós csiga
olyan népszerű volt, hogy mire a
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szervezők és a táncosok befejez- hozzájutnak eme finomságokhoz. is őrzi majd ezt és még sok hasonló
ték utolsó produkciójukat, már Örülünk, hogy újra éledt ez a szép kincset. Itt, Csókakőn.
ErdődiOrsolya
híre-hamva sem volt az étkeknek! hagyomány.
a tánccsoport firkásza
Reméljük,a következő generáció
Reméljük, jövőre a szervezők is

Ovihírek
Szeptember elsejétől ismét gyermek zsivajtól hangos óvodánk. Az
óvoda dolgozói nagy szeretettel várták, és várják a „régi és új” óvodásokat és szüleiket. Bár az új gyermekek érkezésére még néhány napot
várnunk kell, régi ovisaink örömmel
vették birtokba a megszépült, alapos
nagytakarításon átesett óvodánkat!
Önkormányzatunk jóvoltából az
óvoda, és az orvosi rendelő előtt elkészült az új, térköves járda, így intézményünk környezete még szebb
lett, aminek nagyon örülünk.
Július elsejétől olyan változás is
történt óvodánk életében, ami a gyerekeket és a szülőket közvetlenül
nem érinti, mégis néhány szóval
szeretnék kitérni rá. 2014.07.01-től
óvodánk egy kisebb, három falut –
Csókakőt, Csákberényt és Sörédet
– összefogó társulás tagóvodájaként
működik. Nevünk az alábbiak szerint módosult: Vértesalja Óvoda
Mesevár Tagóvodája.
Biztosak vagyunk abban, hogy
ez a változás pozitív hatással lesz
óvodánk életére, a három óvoda
szakmai együttműködése könnyebben és hatékonyabban megvalósulhat, mint egy tíz óvodát összefogó
társulásban. Az óvodakezdés, akárcsak a nyári szünet után is, nemcsak
a gyerekeknek, hanem a szülőknek
is nehéz feladat. A zökkenőmentes
beszoktatáshoz, visszaszoktatáshoz
nem lehet „receptet” adni. Minden

gyermek más és más, mindenki
egyéni segítséget, egyéni bánásmódot igényel.
Mi az óvodában arra helyezzük
a hangsúlyt, hogy a gyermekek biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben töltsék mindennapjaikat.
Rohanó, teljesítmény-centrikus,
az önzésnek egyre nagyobb, az
elfogadásnak egyre kisebb teret
nyújtó világunkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy az óvoda a derű,
a nyugalom szigete legyen! Dorothy L. Notte szerint: „Ha a gyermek
együtt él a nyugodt derűvel, megtanulja, hogyan találjon lelki békét.
Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és
környezetében.”
A 2014-15-ös nevelési évre
néhány „GYEREKSZÁJ” történettel szeretnék minden gyermeknek,
szülőnek sok-sok vidám napot, pozitív „ovis” élményt kívánni.

– Igen, rossz benn az elem, erősíti
meg testvére.
Réka, ne feküdj le a földre, mert
még nedves a fű – mondja az óvó
néni.
– És hol van a nedv? – kérdezi
Réka.
Kristóf eszi az almagerezdet,
amikor már csak a héja maradt, így
szól:
– Nézd, kifogyott belőle az alma!
Milán mutatja a logopédiai füzetét, amibe otthon színezett. Rá is
csodálkozom, mert csak két színt
használt, pirosat és kéket.
– Milán, nem találtad a többi ceruzádat? – kérdeztem.
De, azok is megvoltak, csak én
VIDISRE színeztem!

A gyerekek orvosos játékot játszanak. Réka odahozza az egyik
A gyerekek mesélik, és mutatják, babát, és azt mondja:
– Ennek a gyereknek 140 Ft láza
kinek esett ki valamelyik foga. Az
egyik aprócska fiú is szeretne be- van!
kapcsolódni a beszélgetésbe, de vele
Kristóf csúnyát mondott, és
ilyen dolog még nem történt.
– Óvó néni, képzeld el, a testvé- mielőtt valaki beárulná, odamegy az
remnek meg kiesett a , kiesett a….. óvó nénihez, és azt mondja:
nyelve!
– Nem akartam, csak elromlott
a………, elromlott a ……., elromBusszal megyünk Mórra, mert lott a hangulatom.
elromlott az autónk – mondja az
Tóthné Giczi Ildikó
egyik kisfiú.
tagóvoda-vezető
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Amiért nem mukodik a mai korban a gyermeknevelés
1. Félünk a gyerekeinktől.
Van egy módszer, amit „bögretesztnek” nevezek – a szituáció az,
hogy egy szülő egy bögre tejet ad
a gyerekének reggel. Nézzük meg,
mi történik akkor, ha a gyerek azt
mondja, hogy „a rózsaszínből kérem, nem a kékből!”, miközben az
anya már kiöntötte a tejet a kékbe.
Leggyakrabban ilyenkor az anya elfehéredik és rohan a kért bögréért,
mielőtt a gyerek elkezdene hisztizni.
Hiba! Mitől félsz, anya? Ki itt
a főnök igazából? Hadd hisztizzen,
hagyd rá és kész. De az Isten szerelmére, ne fáradozz külön csak azért,
hogy a kedvébe járj – annál inkább
gondolj arra, hogy ez megtaníttatja
vele azt a leckét, hogy egy kis hisztiért még nem fog bármit megkapni,
ami csak eszébe jut.
2. Csökkennek az elvárásaink.
Amikor a gyerek rosszalkodik,
akár mások előtt játssza meg magát,
akár otthon gorombáskodik, a szülők
hajlamosak megrázni a vállukat és
azt mondani, „Ilyenek a gyerekek.”
Pedig nem! Sokkal többre képesek
a gyerekek annál, amit a szülők általában elvárnak tőlük, legyen szó
illemről, idősek iránti tiszteletről,
házimunkáról vagy önuralomról.
Szerinted nem tudnak végigülni
egy vacsorát egy étteremben? Dehogynem. Nem tudják lesöpörni
maguk után az asztalról a morzsát?
Dehogynem. Az egyetlen ok, hogy
ezeket nem teszik meg az, hogy
nem tanítottad meg nekik és nem
várod el tőlük. Ilyen egyszerű. Várj
el többet tőlük, és mindezt maguktól
is megcsinálják majd, még kérned
sem kell őket.

3. Eltűnőben a közös teherviselés.
Régebben buszsofőrök, tanárok,
bolti eladók és más szülők következmények nélkül szólhattak rá
a rakoncátlan gyerekekre. Átvették az apa és az anya szerepét,
amikor azok nem voltak jelen, és
mindegyiküknek közös célja volt:
rendes fiúkat és lányokat nevelni.
Manapság, ha bárki a szülőkön kívül
le merészeli szidni a gyereket, anyaapa egyből kiakadnak. Tökéletes
gyereket akarnak ugyebár, ezért
nem hisznek a tanároknak vagy bárki másnak, amikor azok valamilyen
problémáról számolnak be.
A tanító nénit okolják ahelyett,
hogy megfegyelmeznék a gyereket. Szükségét érzik annak, hogy
a világ felé tökéletes képet mutassanak, és erre sajnos az alapjuk is
megvan, mert számos szülő között
tényleg megy a sárdobálás. Ha egy
gyerek valamiért hisztizik, egyből
az anyjára szegeződnek a rosszalló
tekintetek.
Ehelyett ő érdemelne együttérzést, mert valószínűleg azért hisztizik a gyerek, mert nem kapott meg
valamit, amire igazából nincs is
szüksége. Rosszallás helyett ilyenkor az anya dicséretet érdemelne –
„Szép munka! Megértem, tényleg
nehéz megszabni a határokat.”
4. Mindig az egyszerű utat
választjuk.
Csodálatosnak tartom, hogy rendelkezésre állnak különböző kütyük,
amikkel elviselhetőbb egy hosszú
repülés, vagy orvosi váróban ücsörgés. Ugyanennyire szép, hogy akár
online is megvásárolhatjuk a kamra tartalmát, vagy egy gombnyo-

mással megmelegíthetjük a kaját a
mikróban. A szülők elfoglaltabbak,
mint valaha, szükség esetén magam
is maximálisan az egyszerű utat pártolom.
De ez ingoványos talaj lehet. Attól, hogy egy tableten berakott mese
leköti a gyereket a repülőn, ne add
feltétlenül a kezébe, ha például étteremben vagytok. A türelmet a 21.
században is meg kell tanulniuk. Ma
is le kell tudnia kötni magát, ha arról
van szó. Meg kell tanulniuk, hogy
nem minden étel készül el három
perc alatt, akár még azt is, hogy
segítsenek vacsorát csinálni.
A kütyük használata helyett
önmagukat is le kell tudniuk csillapítani. Ha egy pelenkás megbotlik, magát kellene felsegítenie ahelyett, hogy nyújtja a karjait a szülei
felé. Mutassuk meg a gyerekeknek,
hogy a könnyű út hasznos lehet, de
nem felejthetjük el a hagyományos
megoldások fontosságát.
5. A szülők a gyerekeik igényeit
a sajátjaik elé helyezik.
Természetes jelenség az, hogy
először a gyerekeink bajait lessük,
ami az evolúció szempontjából még
hasznos is. Magam is amellett állok, hogy igazodjunk a gyerek programjaihoz, őt etessük meg és öltöztessük fel magunk előtt. Manapság
azonban túl messzire mentek ebben
a szülők, teljesen félredobva a saját
igényeiket és mentális épségüket a
gyerek érdekében.
Számos anyát láttam, aki újra
meg újra az ágyból is felkel azért,
hogy a gyerek rigolyáinak megfeleljen. Vagy olyan apát, aki
keresztülrohan az állatkerten mindent félredobva azért, mert szomjas
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a kislánya. Semmi rossz nincs abban, hogy nem adsz nekik még egy
sokadik pohár vizet éjjel.
Semmi rossz nincs abban, ha
az apa úgy reagál, hogy „Persze,
kicsim, de várnod kell addig, amíg
elérünk a következő szökőkútig”.
Semmi rossz nincs a „nem” szó
használatában esetenként, sem abban, hogy megkérjük a gyereket,
hogy szórakoztassa magát, amíg
anyuci elmegy vécére, vagy éppen
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végiglapoz még pár oldalt egy magazinban.
Attól félek, ha nem javítjuk ki
ezeket a súlyos hibákat, akkor a
gyerekeink maguknak való, türelmetlen és rosszindulatú felnőttek
lesznek. Ráadásul önhibájukon
kívül – hiszen ez rajtunk múlik.
Sosem mondtuk nekik másképp,
sosem vártuk el tőlük másképp.
Sosem akartuk, hogy kényelmetlenül érezzék magukat, és ha ez

mégis megtörténik valamikor, nem
lesznek rá felkészülve. Ezért kérlek titeket, szülők a világ bármely
kontinenséről, követeljetek többet!
Várjatok el többet! Osszátok meg a
gondjaitokat! Adjatok kevesebbet!
Rakjuk helyre együtt a gyerekeket
– burokba zárás helyett a valós élet
megpróbáltatásaira készítsük fel
őket!
Forrás: szeretlekmagyarorszag
(via Huffington Post)

Felhívás
Nyugdíjasok figyelem!

200 Ft-ért a FELÚJÍTOTT Agárdi Gyógy-,
és Termálfürdőben?
Igen!
Az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő az alábbi
kedvezményt ajánlja az Ön számára:
2014. szeptember 1-től visszavonásig a fürdő TB
által támogatott balneoterápiás gyógykezeléseit (medencefürdő, iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő, gyógymasszázs, szénsavfürdő, víz
alatti sugármasszázs) ismét különös kedvezménnyel
és megújult környezetben (balneoterápiás részlegünk
08.09–08.31. között teljes felújításra kerül, mely során
korszerűbb és barátságosabb helyiségeket alakítunk ki)
nyújtjuk Fejér megye nyugdíjasai számára. Abban az
esetben, ha a maximálisan igényelhető, 60 db kezelést
igényli, úgy a 22.500–24.000 Ft helyett most 12.000 Ftért (200 Ft/kezelés) veheti igénybe a szolgáltatásokat.
Mit kell tennie?
1. Keresse fel háziorvosát és kérjen beutalót reumatológiai szakrendelésre!
2. Keresse fel az ország bármely reumatológusát és írassa ki a 60 kezelést az Agárdi Gyógy-, és
Termálfürdőbe (megjegyzés: a fürdő rendelkezik reumatológiai szakrendeléssel, időpont egyeztetés minden

hétköznap 13.00-15.00 óra között a 22/579-248-as telefonszámon)
3. A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a fürdő recepcióján és regisztráltassa magát a kezelésekre (regisztráció
minden hétköznap 8.00–16.00 között személyesen)!
4. Végezetül élvezze a fürdő kényeztető és regeneráló gyógyszolgáltatásait!
Fontos tudni valók:
– A kezelés regisztrációja 2014. szeptember 1-től
kell, hogy történjen. A kedvezmény első és utolsó
napján jelentkezőknek is jár a kedvezmény, függetlenül
attól, hogy a kezeléseket korábban írta ki az orvos (lényeg, hogy érvényes legyen a beutaló), vagy majd csak
a kedvezmény utáni időszakban járja le a kezeléseket.
– A 60 kezelés 4x15 kezelésből áll (egy nap 4 féle
kezelés - medencefürdő + 3 kezelés–15 alkalommal)
– A napi 4 db kezelés egyike minden esetben a
medencefürdő (01)
– a gyógykezelések hétköznap, 8.00–16.00 között
vehetők igénybe
– A beutalók minden esetben (háziorvosi és reumatológusi) 30 naptári napig érvényesek, a kezeléseket
pedig azok megkezdésétől számítva 56 naptári napon
belül le szükséges járni!
– Az akció keretén belül nem áll módunkban pénzviszszafizetéssel élni, még orvosi igazolás ellenében sem!
– A kedvezmény csak érvényes nyugdíjas igazolvány
és lakcímkártya felmutatása mellett igényelhető
Szeretettel várjuk!
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9. Megkezdodött
a világháború - Hadszínterek: a szerb front
Dr. Dunka Sándor cikkének negyedik része
Tudjuk, hogy a háború a Monarchia és Szerbia között kezdődött
1914 június 28.-án. El kell ismernünk, hogy a szerb hadsereg
a két Balkán háborúban a modern
háborúval kapcsolatban rengeteg
tapasztalatra tett szert, ráadásul a
franciák modern fegyverekkel is
ellátták. Különösen a tüzérségük
volt erős, tisztjeik jól képzettek, fanatikusok, a katonák kitartóak, sok
volt köztük a csetnik. A Monarchia
hadseregében a csehek és a szerbek dezertáltak, megbízhatatlanok
voltak, a többi nemzetiségek jó és
hűséges katonáknak bizonyultak,
a hadseregben hősiességükkel kiemelkedtek a magyarok és az osztrákok. Az alacsonyabb rangú hivatásos tisztikar bátor és kiváló volt, a
magasabb rangú parancsnokok egy
részén látszott, hogy beosztásukat
főképpen előkelő származásuknak
köszönhették. Ezek aztán a hadvezetésben sok hibát vétettek.
Szerbia és a Monarchia között
már a szarajevoi merénylet előtt
sem volt jó a kapcsolat, határsértések többször előfordultak. Nem
lehet tehát csodálkozni azon, hogy a
diplomáciai kapcsolatok megszakítása után – már július 27.-én este –
a szerbek felrobbantották a ZimonyBelgrád közötti vasúti híd Belgrád
felőli hídfőjét, majd amikor osztrákmagyar monitorok húztak el Belgrád előtt a Száván, a szerb partról
sortüzet kaptak, mire a monitorok
bombázni kezdték a szerb fővárost.
Mint korábban említettük, Conrad vezérkari főnök már a szarajevoi merényletet követően azonnali
támadást tervezett Szerbia ellen,
és a Monarchia teljes haderejével

le akarta rohanni Szerbiát (Ebben
akkor a Monarchia diplomáciája
megakadályozta). Most már a teljes
haderő bevetéséről szó sem lehetett,
mert északi határainkon ott állt támadásra készen 13 orosz hadtest
(Egy orosz hadtest létszáma körülbelül egy osztrák-magyar hadsereg
létszámával volt egyenlő). A Monarchia ekkor már csökkentett erővel
– a mozgósított hat hadseregből
– az 5. és a 6. hadsereggel a Drina
mentén, a 2. hadsereg két hadtestével pedig a Dunán és a Száván
átkelve augusztus 12.-én megkezdte
a Szerbia elleni háborút. A szerbek
elleni hadművelet főparancsnokává
a kétbalkezes Potiorek táborszernagyot nevezték ki, aki képtelen
volt három hadsereg irányítására.
A 2. hadsereg két hadteste átkelt a
Száván, s elfoglalta Sabácot. Az
5. hadsereg Valjevo felé tört előre,
de a 6. hadsereg késve támadott,
s amikor Putnik vajda, – a szerb
fővezér – az 1. 2. és 3. szerb hadsereggel ellentámadást indított, s
kénytelenek voltunk minden addig
elfoglalt területet feladni. A visszavonulásnak ekkor nem volt nagy
hadászati jelentősége, de erkölcsi
hatása a Monarchia lakosságára lehangoló volt. Ezt követően a teljes
2. hadsereget az orosz frontra kellett vezényelni, így Szerbia elleni
második támadásunkat már csak
az. 5. és 6. hadsereggel indítottuk, s
néhány Drina és Száva menti hídfő
megtartásával fejeztük be. Tehát ez
a támadásunk is kudarc volt.
Harmadik támadó hadjáratunkat a Drina mentén fekvő Losnica és Ljesnica községek melletti
hídfőállásból indítottuk, s nehéz

hegyi terepen csapataink hősiesen
harcolva elfoglalták Észak-Nyugat Szerbiát (a középkori Macsói
bánságot), és 70 km mélységben
betörtek Szerbia közepébe, elfoglalták Valjevot és Lazarevacot, december 3.-án pedig Belgrádot. Az
orosz hadsereg meg volt verve,
halottakban, sebesültekben és hadifoglyokban óriási veszteségei voltak, ráadásul járvány is pusztította a
szerb katonákat. Ekkor azonban az
időjárás megváltozott. A hideg időt
enyhülés váltotta fel, a lefagyott
utak felengedtek és sárossá váltak.
A támadás elakadt, az utánpótlás a
sárban leragadt. Ekkor le kellett volna az offenzívát állítani, s a Monarchia hadseregének védhető vonalra
visszavonulni. De Potiorek előre
hajszolta a katonákat, veszteségeink
halottakban, sebesültekben és hadifoglyokban megnövekedtek. Az elfoglalt területeket a szerbek visszafoglalták. Potioreket még a hadjárat
befejezése előtt leváltották.
Ennek a hadjáratnak számunkra
annyi eredménye lett, hogy a hatalmas emberi és anyagi veszteségtől
legyengült szerb hadsereg az
összeomlásig nem jelentett fenyegetést a számunkra. De a szerb front
nem szűnt meg, továbbra is katonákat kellett állomásoztatnunk Boszniában. Jelentős harcok azonban
1915 őszéig nem voltak. A Monarchia katonáit az ellenséges érzelmű
lakosság és a komitácsik Szerbiában
orvul állandóan támadták, úgyhogy
pihenni sem tudtak. A kutakat megmérgezték. (A katonák azonban
feltalálták magukat, pópákat vittek magukkal, akikkel a kút vizét,
– mielőtt ittak volna belőle – meg-
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kóstoltatták. Némelyik pópa aztán a
sok víztől úgy megundorodott, hogy
vizet többé nemcsak ivásra, hanem
mosdásra sem használt.) A szerbek
elleni háború aztán 1915 őszéig
jelentéktelen volt. Ekkor a Monarchia bolgárokkal és jelentős német
segítséggel egész Szerbiát és Mon-
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tenegrót elfoglalta, a szerb hadsereg
maradványai Görögországba és
Korfuba menekültek. A szerb kormány is Korfuba tette át székhelyét.
Pasic ezt az alkalmat használta
fel a Fekete Kézzel való leszámolásra. Dragutin Dimitrijevic vezérkari
ezredest és a terrorszervezet vezetőt

letartóztatták. De a tárgyaláson igyekeztek elkerülni a terrorszervezet
szerepét a szarajevoi merényletben.
Az ezredest és a Fekete Kéz vezetőit
hamis vád alapján halálra ítélték, s
Dragutin Dimitrijevicet 1917 június
26.-án két társával együtt Szaloniki
mellett agyonlőtték.

˝
Egyházközösségünk életébol
Augusztus 10-én ünnepeltük
templomunk és községünk védőszentjének, Szent Donátnak ünnepét. A csókakői borrend is az ő nevét
vette fel. Tudjuk, hogy Szt. Donát a
gyümölcsösök és szőlőültetvények
védőszentje, ezért választották őt
őseink. A borrend is a szentmise
keretében ünnepelt. A borszentelés
után a Szent szobránál tartott
megemlékezést népes közönség előtt.
Augusztus 15-e Szűz Mária
Mennybevételének (Nagyboldogasszony) ünnepe. Hívő
katolikusoknak kötelező ünnep. Ezen a napon munkanap lévén 18 órakor volt a
szentmise. 1950. november
1-jén hirdette ki XII. Piusz
Pápa a Szűzanya test szerinti
megdicsőülésének hittételét:
„Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt
felvétetett a mennyei dicsősségbe”
Titok az élet, és titok a halál. Isten
kezében van az élet, és Isten kezében van a halál. Az egyház egyetlen
reménysége a sírból feltámadt Jézus, „Ő győzelemre segít minket.”
Hogyne segítette volna győzelemre
szeplőtelen édesanyját, aki foganta
őt, hordozta, szülte, gondozta, szerette és elkísérte a Golgotára.

Augusztus 20-án ünnepeltük
Szent István Király Magyarország
Fővédőszentje ünnepét. István,
Géza fejedelem fia volt. 995-ben feleségül vette a bajorországi Gizellát.
997 óta ő kormányozta az országot
és 1000-ben koronázták meg a
pápától kapott koronával. Szent
István igazi példaképe az apostoli

királynak. Püspökségeket alapított,
templomokat, iskolákat építtetett,
felszabadította a rabszolgákat. Pogányság vagy kereszténység, babona vagy hit, felelőtlen portyázás
vagy becsületes munka – e választási lehetőségek között tengett a
magyarság. Szent István a sötét
éjszakából Krisztus világosságába
emelte a nemzetet. A nemzet jövőjét
Krisztus útján látta megvalósítani.

1038. augusztus 15-én halt meg.
Előbb azonban országát Máriának
ajánlotta fel. Székesfehérváron temették el fia, Szent Imre mellé. Szent
István vallásossága mélyen átjárta
életét, s e meggyőződés vezette abban, hogy népe is vallásos legyen.
Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe
is. A szentmisén kenyérszentelés is
volt. A megszentelt cipókat
a csókakői karitász csoport
tagjai osztották szét.
Augusztus 23-án Bognár Katalin és Preszter Balázs templomi esküvőjén
vehettünk részt. Ezúton is
köszöntjük az ifjú párt, soksok boldog évet, megértést,
kitartást, szeretetet és Isten
áldását kérjük életükre.
Elkészült a templom
akadálymentesített bejárata.
Köszönjük az adományokat,
az egyházi adó befizetését, a perselypénzt, mert ez teremtette meg
a kivitelezés anyagi hátterét. Még
tovább folytatjuk a munkát, mert a
járdát ki kell építeni a kerítésig, a
kerítést meg kell bontani, valamint
a korlátokat fel kell szerelni.
Csókakő, 2014.08.26.
Sörédi Pál
Egyházközségi
képviselő-testület elnöke
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Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adategyeztetése
Fejér megyében is megkezdődött
a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás hivatalból induló adategyeztetése.
A nyugdíjbiztosítás hatósági
eljárásában 2014 augusztusában
elkezdődött egy olyan ügyfélközpontú, a hivatal oldaláról kezdeményezett adategyeztetés, melynek
során minden biztosítottat, volt
biztosítottat részletes kimutatásban
tájékoztatja a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság
a nyugdíjhoz figyelembe vehető
összes adatáról. Amennyiben eltérés
mutatkozik, úgy az ügyfél észrevétele alapján a hivatal kivizsgálja,
szükség esetén beszerzi a szükséges
adatokat, majd az eljárások végén
jogerős határozattal lezárt egyéni
nyugdíj-jogszerzési adatok kerülnek bejegyzésre a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásába. Azt
követően a nyugdíjba vonuláskor az
egyéni nyilvántartási adatok alapján
már könnyen, gyorsan megtörténhet
a nyugellátások megállapítása.
Az adategyeztetési eljárásról a
társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/
B-D. §-ai rendelkeznek. Az eljárás a
biztosított, volt biztosított elektronikus ügyintézés keretében benyújtott
kérelmére, vagy hivatalból indul.
A hivatalból induló adategyeztetés azt jelenti, hogy egy új szolgáltatás keretében minden biztosított,
volt biztosított személy a lakóhelye szerinti megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól először egy
előzetes tájékoztató levelet kap a
hivatalból történő adategyeztetés
megkezdéséről, az eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Ezt követően
a hivatal küld egy részletes kimuta-

tást azokról a szolgálati idő és kereseti adatokról, amelyet az elmúlt
évtizedekben a munkáltatók bejelentése alapján a nyugdíjbiztosító
a központi elektronikus rendszerében tárolt, és amely minden egyes
személyre vonatkozóan elkülönülten tartalmazza a majdani öregségi
nyugdíjnál figyelembe vehető szolgálati idő és kereseti adatokat.
A hivatalból történő eljárásnak
tehát az a lényege, hogy nem kell
kérelmezni, hanem a hivatal gyűjti
össze a saját elektronikus nyilvántartásából egyénenként és értesíti
az ügyfelet, hogy rá vonatkozóan
milyen szolgálati időket és kereseti
adatokat tart nyilván a foglalkoztatók adatszolgáltatásai alapján.
Az első ütemben az 1955–1959.
között születettekkel fog megtörténni az adategyeztetés, amely Fejér
megyében mintegy 20 ezer személyt érint.
Az első korosztályt követően
kerül sor az 1960. évben vagy azt
követően született biztosítottakkal, volt biztosítottakkal történő
adategyeztetésre. Egy ötéves korcsoport kiértesítésére két év áll rendelkezésre.
A hivatalból történő adategyeztetés ütemezetten történik, hogy
legyen idő minden egyes ügyfél
ügyében, illetve hatósági eljárásban
az adatok teljes körű kivizsgálására.
Az adategyeztetési eljárások
hagyományos módon indulnak, a
küldemények postai úton kerülnek megküldésre, de van lehetőség
elektronikus ügyintézésre is nagyon
egyszerűen, ügyfélkapus azonosítással. Abban az esetben, ha az
egyeztetési eljárás lefolytatását e-

lektronikusan kéri az ügyfél, azt a
www.magyarorszag.hu oldalon a
„Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés”
menüpontban, vagy a www.onyf.hu
oldalon a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés” menüpontban érheti el,
az Ügyfélkapun történő belépést és
a TAJ-szám megadását követően a
„Elektronikus ügyintézésre váltok”
gomb megnyomásával. Az eljárás
bármely szakaszában lehetősége
van áttérni hagyományos ügyintézési módról elektronikusra, illetve
elektronikusról hagyományosra.
Ha az ügyfelek az adategyeztetéssel kapcsolatban telefonon szeretnének általános tájékoztatást
kérni, vagy a konkrét ügyet intézni,
a Call Centeren keresztül is megtehetik a belföldi vezetékes telefonról
ingyenesen hívható a 80/20-54-44
zöldszámon. A Call Center mobiltelefonról, illetve külföldről az
általános díjszabás szerint hívható
a 36-1-459-9700 telefonszámon.
Személyesen történő ügyintézés
esetén arra is van lehetőség, hogy
előzetesen időpontot foglaljanak
– a www.onyf.hu oldalon az „online időpontfoglaló”, vagy a Call
Centeren keresztül munkatársaink
segítségével –, így sorban állás nélkül intézhetik ügyeiket a megyei
nyugdíjbiztosítási igazgatóság ügyfélszolgálati irodáiban.
Nem kell adategyeztetési eljárást
indítani azok esetében, akik részére
saját jogú nyugdíjat, bármilyen
kor-határ előtti ellátást vagy más,
szolgálati idő alapján kiszámított
ellátást állapítottak meg, illetve
szolgálati idejüket 2009. december
31-ét követően határozattal megállapították, vagy már kérelemre indí-
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tottak adategyeztetési eljárást. [A
kérelemre történő adategyeztetés
lehetőségét, amely természetesen
továbbra is adott azzal, hogy az eljárás kizárólag elektronikus úton
Ügyfélkapun keresztül indítható
meg. Amennyiben az adategyeztetést kezdeményező személy ügyfélkapus regisztrációval még nem rendelkezik, az erre irányuló eljárást
bármelyik okmányirodában, illetve
a kormányablakoknál kezdeményezheti.] Végezetül megemlítendő,
hogy a hivatalból történő adat-
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egyezetésben első körben érintett
korosztályok öregségi nyugdíjkorhatára az alábbi: az 1955-ben születettek nyugdíjkorhatára 64 év, az
1956-ban születetteknek a 64. életév betöltését követő 183. nap, az
1957-ben vagy azt követően születettek esetében a betöltött 65. életév. Ez azt jelenti, hogy az 1955-ben
születettek 2019-ben, az 1956-ban
születettek a születésük időpontjától
függően 2020-ban vagy 2021-ben,
az 1957-ben született 2022-ben, az
1958-ban születettek 2023-ban, az

1959-ben születettek 2024-ben töltik be az öregségi nyugdíjkorhatárukat, vagyis még jóval a korhatáruk
betöltése és a nyugdíjuk megállapítása előtt le lehet folytatni az eljárásokat és még időben lehet tisztázni
az esetleges eltérő adatokat, ez pedig
jelentősen megkönnyíti a nyugdíjmegállapítást, amely mindannyiunk
közös érdeke.
Fejér Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága,
dr. Bartucz Sándor igazgató

Borrendi Krónika
A sok eső és a hűvös hajnalok
sokakat megihlettek, így annyi írásmű érkezett az önkormányzathoz,
hogy a borrendi krónika már nem
fért bele az előző két lapszámba.
Most is úgy csentem el ezt a kis
darabot, hogy beszámoljak egyesületünk életéről.
Mivel valóban kevés a hely,
ezért csak egy rövid felsorolásra
szorítkozom, melyet a júliusi rendi
gyűléssel kezdenék. Söréden, Szabó
Imre rezidenciáján gyűltünk össze,
élvezve a Sörédi Szőlőhegy csendjét, levegőjét, a családias légkör melegségét, a jó borokat és nem utolsó
sorban a csülkös-velős pacal igencsak laktató csodáját. Aztán eljött az
augusztus és bár sokan nyaralni, még
többen legény búcsún voltak, de egy
kis csapat boldogan borozgathatott
és falatozhatott Temesi Istvánéknál,
Csókakő egyik legvadregényesebb
és legcsendesebb zugában, ahol
Gerhard Höltke és az ő Marikája
készített egy németes káposzta
költeményt, melyben ugyanúgy a
csülök volt a főszereplő, mint egy

hónappal korábban, Söréden. Mind
a két házigazda párosnak, illetve feleségeiknek, kik egyben borhölgyek
is, köszönjük a szíves vendéglátást
és a sok finomságot.
Védőszentünket sem hagytuk
kiszáradni, nem csak a torkunkat,
ezért a borszenteléssel egybekötött
szentmise után, Fűrész György
polgármester, egyben tagtársunk, a
hagyományainknak megfelelően,
megtöltötte Szent Donát repedt
kelyhét a templom előtt. egy kis
csókakői ezerjóval. Hogy a borrend
tagjai is könnyebben vészeljék át a
búcsú forgatagát és az ezzel járó,
hangos gépzenét, ezért Horváth
Csaba tagtársunk vendégül látott
minket otthonában, mely számunkra
a nyugalom szigete ezen a napon, a
búcsúi ebéd előtt. Neki és párjának,
Erzsikének is köszönjük, hogy befogadtak minket az otthonukba.
A csókakői Szüreti felvonulást
ebben az évben is a Barkócaberkenye Néptánccsoport szervezte.
Kaiser Tibor tagtársunk vitte a
zöld palástos lovagokat végig a

falun, ám a legtöbb borlovag kancsókkal a kezükben, a felvonulást
megcsodálóknak töltött egy-egy
pohárkával a rend zászlósborából,
melyet maguk a tagok készítettek,
kezelnek és tárolnak. A hangulat
remek volt és az esti bál elmaradt
ugyan, de a falu kemencéje előtt,
még sokáig állt a bál, hiszen még
sötétedés után is beszélgettünk,
boroztunk ezen az új közösségi téren, melyet a régi, nehezen
megközelíthető parkolóból varázsolt
az önkormányzat a kemence és a
fölé készült tető építésével.
A következő számban már remélem több helyem lesz, mert szeretnék beszámolni a Csókakői Várjátékokról, természetesen borrendi
szemszögből. Már most tudatom
mindenkivel, hogy Guszter Jánosné
Gabikát borhölgyként tisztelhetjük
szeptember hatodikától, ezért kérem
önöket, hogy az erős óbor maradékából mindenki koccintson rá egy
pohárkával!
Egészségükre!
palocsai jenő, krónikás
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˝ ˝ az idény
Elkezdodott
A Váralja SC Csókakő felnőtt
csapata megkezdte a 2014/2015-ös
Megyei Bajnokságának III. osztályában a szereplést. Csapatunk a
Magyar Kupából az idén kiesett.
2014. augusztus 3. Magyar Kupa
1. forduló Váralja SC Csókakő –
Bakonycsernye 7–0 (2–0)
Gólszerzők: Bocska Tamás 27’, Fodor
Krisztián
(2)35’64’,
Právics Krisztián (2)
53’ 77’, Strommer Miklós 75’, Tábori Norbert
90’ (Bakonycsernye)
Kupamérkőzést
játszottunk a Bakonycsernyével. Amíg a mi
csapatunk egy kapuscserével állt ki, addig az ellenfél nyolc
cserével érkezett. Ennek ellenére
30 percen keresztül egyenrangú ellenfélként játszottunk, sőt Szabó
Szilárd keresztlabdáját Máhr Dávid
centiméterrel lőtte mellé. A félidő
végén mindkét helyzetét belőtte a
vendégcsapat. A második félidőben
elfáradt a csapatunk, míg a bakonycsernyeiek folyamatos cserével frissítettek és fölényes győzelmet aratva, megérdemelten jutottak tovább.

Gólszerzők: Máhr Dániel 4’, Szabó Szilárd (2) 27’ 80’, Koller Gábor
41’, Závodi Attila 75’ (Csókakő)
Jól kezdte csapatunk a mérkőzést,
Máhr Dániel 25 méterről védhetetlen
gólt lőtt. Így a bajnokság első fordulójában vezettünk négy perc után
1–0-ra. Ezt követően szép játék után

Szabó Szilárd magabiztosan lőtt a
hálóba. A folytatásban Máhr Dániel
40 méteres keresztlabdáját Koller
Gábor szépen vette le és kilőtte a
hosszú sarkot. A második félidő közepén szép támadás után Závodi Attila lőtt a léc alá. A végén kisakkozták a játékosaink a csákberényieket
és Szabó Szilárd beállította az 5–0-s
végeredményt. Az egész csapatnak
köszönjük a fantasztikus játékot.

2014. augusztus 24. Megyei
2014. augusztus 16. Megyei III.
osztályú bajnokság Csákberény SE III. osztályú bajnokság Váralja SC
Csókakő – Tác – Csősz 1–1 (0–0)
– Váralja SC Csókakő 0–5 (0–3)

Gólszerzők: Pál Jenő 58’ (TácCsősz) Závodi Attila 66’ (Csókakő)
Az első félidőben gyengén
játszott csapatunk. Szabó Szilárd
szabadrúgása, valamint Zsolnai
Richárd fejese veszélyeztette a táciak kapuját.
A második félidőben többet támadott a csapatunk,
mégis egy hazai hibát
kihasználva a vendégek
szereztek vezetést. Egy
szemfüles góllal Závodi Attila egyenlített. A
végén több helyzetet
is kihagytunk, de nem
sikerült a győzelmet
megszereznünk.
A harmadik fordulóban az első helyen
álló Magyaralmás otthonába látogatunk, majd Sárkeresztes érkezik hozzánk. Az ötödik
fordulóban rangadót játszunk a
szomszédos Söréden, majd a hatodik fordulóban érkezik a Videoton
Baráti Kör.
A szurkolóinknak ezúton is
köszönjük az eddigi szép számmal
történő megjelenést és biztatást!
Minden drukkert, érdeklődőt
szeretettel várunk mérkőzéseinkre.
Hajrá Csókakő!
Csókakő, 2014. 08. 25
Kadlecsik Tibor

˝ 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.

