˝ Hírek
Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
2015. április, XIX. évfolyam 04. szám
Tisztelt Csókakőiek!
A tél elmúltával megkezdődnek a tavaszi munkák a kertekben
a földeken. Ilyenkor a szabadtéri
tűzgyújtások, a kerti hulladékok,
a szőlő venyige eltüzelése is napirendre kerül.
Felhívom mindenkinek a figyelmét a tűzgyújtás szabályainak
betartására. Kérem, hogy fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre,
szomszédainkra.
A tűzgyújtás szabályai az elmúlt
időszakban jelentősen megváltoztak. Ez azonban nem érinti az eddigi önkormányzati
szabályozásunkat,
tehát belterületen
továbbra
is a helyi
szabályozás él. Ez
azt jelenti,
hogy Csókakő belterületén,
továbbra
is
lehet
szeptember
15-től április 30-ig
vasárnap
és ünnepnapok kivételével

9-17 óra között kerti hulladékot
égetni. A fűnyírást szezonális korlátozás nélkül reggel 8 óra és este
20 óra között lehet végezni vasárnap és ünnepnapok kivételével. Ez
a szabály vonatkozik a zajjal járó
kerti gépek használatára is. Külterületen az ingatlan tulajdonosa,
használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A kérelmet
legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell
nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Ez a rendelkezés

a külterületi zártkertekre is vonatkozik. Tehát külterületen tilos
a kerti hulladék égetése engedély
nélkül. További információ: www.
otvsz.hu.
Március 13-án pénteken Március 15-ét megelőző pénteken
megemlékeztünk az 1848/1849es Forradalomra és Szabadságharcra, iskolásaink segítségével.
A megemlékezés mellett megkoszorúztuk emlékműveinket, fáklyás felvonulást tartottunk, s nem
feledkeztünk meg a 70 évvel ezelőtt befejezett csókakői harcokról
sem. Megidéztük az I. Világháborús és II. Világháborús
katonáink,
hőseink, és
áldozataink
emlékét is.
A gyerekeknek
ezúton is
köszönöm
a színvonalas műsort,
a felkészítő
tanáraiknak pedig a
munkát.
Csókakő,
2015.
március
24. Fűrész
György
polgármester
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1848/1849-es Forradalom és Szabadságharc Csókakon
Hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy az 1848-as 1849-es események
tőlünk távol, messze zajlottak le. Valahol távol, messze Csókakőtől, itt
nem is történt semmi. Azt gondoljuk, hogy nem is érintett meg bennünket közvetlenül, ez a nemzetünk
által oly nagyra becsült esemény.
Ha valaki utána néz akkor rájöhet,
hogy ez nem így van! Dédapáink,
ükapáink, nagyanyáink, nagybácsikáink voltak közvetlen részesei az
eseményeknek, s mi unokák bizony
elfeledjük a szürke hétköznapokban, hogy ŐK tettekkel áldozatot
hoztak a hazáért! Vajon mi megtudnánk ezt tenni a 167 év múlva élő
leszármazottaink érdekében? Sokan
úgy gondolják, hogy nincsenek már
ezek a hősök köztünk, pedig ha körbe nézünk a temetőbe akkor bizonya
hősök sírjai körbe vesznek bennünket, csak észre sem vesszük. Pedig
egy-egy obeliszk, egy-egy kopjafa,
koszorú, nemzeti színű szalag bizony értük lobog, miértünk van ott.
Mert ők a legdrágábbat adták oda:
az életüket. Mindezt miértünk, hát
ezért kell rájuk emlékeznünk, rájuk
a 48-as hősökre.
Számos kulcsfigura itt élt, s megfordult nálunk. Több hadiesemény
bizony itt zajlott, s ez a helyi történelem része. A forradalom kezdetén
az első halálos áldozat, maga Csókakő földesúri családjának tagja, akit
Lamberg Ferencnek hívnak, s itt a
közelünkben Móron született, és itt
is temették el a Kapucinus Templomban. Lamberg Ferencet a császár
helytartóvá, az ország nádorává nevezte ki, s a feldühödött pesti tömeg
a hivatalát átvenni akaró katonát az
úton meglincseli. Belegondoltunk,

valaha abba, hogy a pákozdi csata, mindössze 25 kilométerre innen
zajlott? Talán arra sem gondoltunk
soha, hogy Jellasics bán csapatai
ezen a vidéken vonultak keresztül.
Tudjuk-e, hogy Windisch-Gratz
tábornok és Perczel Mór tábornok a móri csatában 10 kilométerre ütköztek meg tőlünk? Majd az
utódvédharcok harcterévé vált Csókakő? Gondoltuk volna, hogy Franz
Ottinger tábornok két lovasezrede
garázdálkodott földjeinken? Hallottunk róla, hogy a csókakői harcosok
szembe szálltak Ottinger csapataival? Mindössze öt kilométerre tőlünk pedig Csákberény két mártír
papot adott a magyar történelemnek? Tudtuk azt, hogy a nem is oly
messze fekvő Vértesboglár svábjai
is a magyar szabadságharc mellett
álltak ki? Tudtuk, hogy ennek a kis
vértesi falunak a plébánosát is kivégezték? S tudták, azt a csókakőiek,
hogy a csókakői plébánosra rágyújtották a présházát? Ha eddig valaki
nem tudta, most az alábbi írásban
tájékozódhat arról, hogy bizony ez
a forradalom és szabadságharc élő
valóság volt akkoriban itt a környéken, illetve Csókakőn.
Az 1848. március 15-én kirobbant forradalom híre néhány napon
belül elérkezett Csókakőre.
„Az életkörülmények, szociális
viszonyok romlását az 1848. március 15-én kirobbant forradalom, a
pest-budai események és a Pozsonyban ülésező országgyűlés törvényjavaslatai enyhítették. A Lamberg
uradalomhoz tartozó településekben
március végén eltörölték a robotot.
Az áprilisban szentesített törvények
csak részben érintették a csókakői

zselléreket: nem lévén telkes jobbágyok az általuk művelt szántók szabad birtokosai nem lettek. A törvények eltörölték az egyházi tizedet,
ugyanakkor a bordézsmát továbbra
is be kellett szolgáltatni. Ez volt a
csókakői gazdák legfőbb sérelme.
1848 májusában a nemesi közgyűlést felváltó megyei bizottmányhoz
fordultak, kérelmükben arra hívták
fel a megye vezetőit: „ők is magyar
honban laknak, és a jelen korban kivívott szabadságban hogyan részesednek?”. Választ nem kaptak, illetve a hatóság írásban megfogalmazott
tudósítása nem maradt fenn. A járás
főszolgabírája arra törekedett, hogy
az áprilisi törvényeket megértesse a
csalódott zsellérekkel, ugyanis e réteghez tartozók üres kézzel lépték át
a polgári korszak küszöbét. (A szőlődézsmát 1848. szeptember 14-én
törölték el, a szabadságharc leverését követően a császári hatóságok a
rendeletet megsemmisítették. Csókakőn a szőlődézsma megváltására
1858-ban került sor.)”
„Az 1848. évi V. törvénycikk
népképviseleti alapra helyezte az
országgyűlés alsótáblája tagjainak
megválasztását. Vagyoni cenzushoz
kötve passzív választójoghoz jutott
17 lakos, akik közül 15-en gróf Festetics Gézára adták szavazatukat.”
„1848 szeptemberében a szabadságharc erőteljes kibontakozásának
időszakában 56 csókakői férfiú a
nemzetőrség tagja lett. Felügyelték a
település rendjét, megakadályozták a
rendbontást, s védték a falujukat.” „A
móri csatavesztést (1848. december
30.) követően egy császári alakulat
betört a faluba. A csókaiak megismerték „Őfelsége”katonáit”: raboltak,
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feltörték a pincéket, 7186 forint kárt
okoztak. Két lovas ezred garázdálkodott, s az esti órákban maga Ottinger
tábornok, a lovas ezred parancsnoka
is megjelent Csókakőn. Felgyújtották Simkovits János plébános présházát. A lakosság a fosztogatók elől
a szőlőhegyekbe menekült. Hegyi
György bírót is kirabolták, mert
azonnal nem tudta teljesíteni a követeléseket. Súlyosan meg is sebesítették. A bírón kívül 63 gazdát
károsítottak meg.”
„Festetics Gézát mandátumától 1849-ben megfosztották,
mert nem követte az országgyűlést Debrecenbe. Az 1849 nyarán megtartott választásokon a
kerület képviselője Lethenyey
Károly lett.” A viszonylag nyugodt időszak nem tartott sokáig
Csókakőn sem, mivel 1849. június 18-án az orosz cári csapatok
megkezdték az ország megszállását. A környék közhangulatát jól
jellemzi egy személyét gondosan
elrejtő móri személy helyzetjelentése „a móri nép víg, örömmel megy
a muszkára, nem fél az ellenség
idejövetelitől”. Mórt 1849. július
7-én Wunyewski császári és királyi százados egységei elfoglalják.
Wunyewski százados Gerstner dandárparancsnokhoz írt jelentéséből
kiderül, hogy a csákberényiek szervezkedésével a környékbeli falvakban, így Csókakőn is népfelkelés
készül a megjelent császári csapatok ellen, ezért erősítést kér. Jelentésében leírja, hogy a környék falvainak lakossága igen „fanatikus”,
különösen a csákberényiek körében
tapasztalható nyugtalanság, mert
„papjaik vezetésével népfelkelésre
készülnek”. A megyében a népfelkelés nem járt eredménnyel, a megyei bizottmány nem gondoskodott
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erélyes szervezőkről. A megyei vezetés Görgeyhez küldött küldöttje
azzal a válasszal tért vissza, hogy a
„fővezér” az általános népfelkelést
nem javasolja. A császáriak letartóztatják a csákberényi plébánost
és a református lelkészt. Újabb sa-

nyargatások, és újabb fosztogatások
kezdődtek, Móron újra kitűzték a
császári lobogót.
„A csókakői lakosok a garázdálkodást nem feledték, mint azt sem,
hogy Haynau parancsára 1849. július 14-én Nagyigmándon kivégezték
a szomszéd falu, Csákberény római
katolikus papját, Mansbarth Antalt
és a református tiszteletest, Szikszay
Jánost. Nem tettek egyebet, mint a
szószékről a szabadságharc folytatására lelkesítették híveiket.”
Klapka György augusztus 3-i
győzelme után újabb népfelkelés
szerveződik a járásban. Székesfehérváron 1849. augusztus 5-én újabb
lázadás tört ki. A császári helyőrség
elhagyja a várost. Mednyánszky
Sándor őrnagy vezetésével reguláris erők érkeznek a megyébe. A

Sármelléki járás felső kerületében
(mai Móri Járás) Nabrádi Bence
főhadnagy kapja a megbízást, hogy
a helységek, így Csókakő is, állítsanak ki újoncokat 48 órán belül.
A főhadnagy a Csókakői Nemzetőrség tagjait a haza szolgálatára, a
szabadság megvédésére szólította föl. A harcokban kimerült
környékbeli lakosság még egy
népfelkelést kirobbant, és Varga
Imre kapitány vezetésével mintegy 300 fővel, 1849. augusztus
17-én megszállják Mórt. Nem
jár tartós sikerrel az akció, mivel
augusztus 19-én Székesfehérvár
megint elesik, majd a stratégiailag exponált Mórt és környékét
Jablonowsky altábornagy lovassági üteg élén jelentős erőkkel
elfoglalja. A világosi fegyverletételt követően (1849. augusztus 13.) 1849. augusztus 20-án a
móri környék, így Csókakő teljes
megszállásával véget értek a szabadságharc helyi és környékbeli
eseményei.
Bár a szabadságharc elbukott a
forradalom mégis győzött, nem csak
Csókakőn, hanem Magyarországon
is. A megtorlás éveit követően sem
tudták már visszaállítani a hűbéri
rendszert, s Csókakő szőlősgazdái
is elérték végül céljukat. Bár a szabadságharc elbukott, a forradalom
győzött, s többé a piros-fehér-zöld
lobogót nem lehetett eltaposni.
Csókakő, 2015. március 15.
Fűrész György, polgármester
(Forrás: idézetek: Csókakő a
harmadik évezred küszöbén, szerző:
Dr. Erdős Ferenc)
(További források: Mór története, szerző: Dr. Erdős Ferenc, és Magyarország Hadtörténete I. kötet,
szerző: Bona Gábor)
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A történelem viharából
Üzenet Csókakőnek 70 évvel a kápolnában tartom Bodajkról kölcsönkért ruhákban.
II. Világháború befejezése után
A plébániaépület is nagyon
megrongálódott. Két szobája telje„Szám: 7/1945.
Tárgy: Egyházi épületek pusztu- sen lakhatatlan, de a többi lakrész
és a melléképületek is nagyon meg
lása”
vannak rongálva. Az iskolánk tete„Nagyságos és Főtisztelendő je, oldala be van dőlve, ablakai nincsenek. Csak egy tantermet tudtunk
Egyházmegyei Hatóság!”
ideiglenes tanításra berendezni, s
„Alázatos tisztelettel jelentem, abban felváltva folyik a tanítás.
hogy a csókakői harcok folyamán A tanítói lakás melléképületeivel
a csókakői templom teljesen el- szintén nagyon megrongálódott.
pusztult. Foszforos lövedékkel kí- Ablakai nincsenek.
Söréden a templom és iskola
vül-belül lett felgyújtva, és minden
felszerelésével együtt elégett. A teljesen tönkre vannak lőve úgy,
szentmiséket a szintén összelőtt, de hogy azokat használni nem lehet. A
ideiglenesen használható temető- tanítóúr nagy fáradozásával a tűz-

oltószertárt alakították át iskolakápolnává, s ott most kezdődött meg a
tanítás és a misézés. A tanítói lakás
teljesen elpusztult. A falai sincsenek meg csak a puszta helye.
Az egész háborús idő alatt, dec.
20-tól – április 6-ig egy pillanatra
sem hagytam el plébániámat. Amikor lehetett, látogattam a bunkerokat és vigasztaltam és bátorítottam
a híveimet, sőt sok hívemnek adtam
menedéket. Kiürítés nem volt.”
Csókakő, 1945. június 7.
Kr.-ban alázatos szolgája:
Vibirál Lajos
esp.plénános

˝
Tuzoltó-hírek
Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt időszakban szerencsére nem kellett beavatkoznunk egy
esetben sem.
Végre itt a tavasz, a jó idő, egyre
többet vagyunk a szabadban, ezért
kérek mindenkit, hogy a tűzgyújtási
szabályokat mindenki tartsa be. Figyeljünk egymásra.
Sajnos minden évben előfordul,
hogy a meggyújtott tüzet őrizetlenül hagyták, ami komoly kárt okozott a tulajdonosnak és a szomszédoknak is.
Tavalyi évben négy alkalommal
kellett vonulnunk ilyen tüzekhez.
Kérek mindenkit, vigyázzunk, hogy
az idén elkerüljük az ilyen eseteket.
Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség
konferenciát szervezett Velencén a

kéménytüzek és szénmonoxid mérgezés megelőzésének tárgyában.
Csókakőn is volt egy mérgezéses
eset, a Fehérvári Tűzoltók vonultak
a helyszínre, szerencsére komoly
baj nem lett.
A konferencián kiemelték, hogy
minden olyan helyiségbe, ahol nyílt
égésterű gázfűtő berendezés van,
el kell helyezni a szénmonoxid érzékelőt. Pár ezer forint, de az életünket mentheti meg. Az új nyílászáróknak köszönhetően a lakások
szinte teljesen zártak, így a kazán
nem kap kellő oxigént és a tökéletlen égés melléktermékeként a lakásban keletkezik a mérgező, színtelen,
szagtalan szénmonoxid. Elég egy
bekapcsolt konyhai elszívó és az
égéstermék a kéménybe nem kifelé,
hanem befelé áramlik.

Nagyon sok minden befolyásolhatja a keletkezését, mint az időjárás,
a több fűtő, főző, vízmelegítő berendezés együtt üzemelése. Ügyeljünk,
hogy az ilyen helyiségekbe többször
szellőztessünk.
Luxemburgi barátaink megint
megleptek bennünket. Nagyon sok
védőfelszerelést, bevetési ruházatot,
bakancsot, gyakorló öltözetet, sisakokat kaptunk. Ezek a felszerelések
zömében újak voltak.
Nagyon hálásak vagyunk, ezúton
is KÖSZÖNJÜK SZÉPEN az egyesület minden tagjának nevében.
Tisztelettel:
Weiger Lajos
elnök
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Barkócaberkenye
Végre itt a várva várt tavasz, újra
a szekrény mélyére kerülhetnek a
vastag harisnyák, kendők. Kihasználva a fellépés mentes időszakot,
immár új tanárunk vezényletével tökéletesítjük, frissítjük (bonyolítjuk)
a régi táncokat
s tanulunk újat
mind elméletben, mind pedig
gyakorlatban. A
maratoni, egész
napos próbáink
nem csupán a
gyerekek állóképességét tesztelik. A fölnőttek
is meglehetősen
fáradtak estére.
Főleg, hogy ha
egy közgyűlés
zárja a napot.
Fellépések ugyan mostanában nem
sűrítik a programokat, ám a Barkócások igyekeznek minden egyéb
rendezvényen ott lenni. Így az évi
közgyűlésünket a hosszú próba estéjére tudtuk csak beszorítani.
A Barkócaberkenye sokszínűségének, sokoldalúságának köszönhetően a nem táncoló tagok és segítségek a finom vacsora elkészítésében
vettek részt. Móni főszakácsunk
igazi falusias gombócos káposztát
főzött, nem éppen diétás kiadásban.
De hát a nap folyamán, a tánc közben elégetett kalóriákat valahogyan
pótolni kellett! A hivatalos procedúra után együtt vacsorázott Berkenyés
és a Berkenyét rendszeresen támogató barát, ismerős. Vasuta Marikára, mint szamáron a fül, rajta maradt
a pénzügyes-könyvelős szerep. Azt
hiszem, ha akarná sem fosztanánk

meg újdonsült posztjától. De szerencsére nem akarja. Nem hagyhatom
említés nélkül a kis hajtások egyre
népesedő csoportját. Úgy tűnik, az
ifjú fácskánk immár átlóg a szomszédba is! Csákberényből népes

gyereksereg érkezik minden péntek
délután a kis barkócás próbára. Olyannyira sokan vannak, hogy már a
két tanár néni, Kata és Virág kénytelen megosztani a csapatot s külön
foglalkozni a gyerekekkel. Virág a
rutinosabb, régebb óta táncoló, Kata
pedig a frissen csapattaggá lett csemetéket oktatja. Reméljük, hamarosan majd ők is bemutatkozhatnak a
színpadon.
Március idusát követő hét végén
nagytestvérünkkel, a borrenddel ismét közös programot szerveztünk.
A Mura vidékre látogatott el egy
egész busznyi különítmény barkócásokkal, borrendesekkel és a bort,
illetve a borrendet kedvelő barátokkal. Megszámolni sem tudnánk azt
a sok kedvességet, pohár bort, pálinkát és bevitt kalóriát, amiben részesülhettünk határon túlra szakadt

magyar barátainktól. Itt, - ahogyan
Ők hívják - az”anyaországban” ebben a kis Vértes alatt megbúvó kis
faluban, hasonló összefogást látnak,
mint amit az a maroknyi Szlovéniában élő magyar tesz odaát. Mintha
egy hatalmas
tükör lenne a
két vidék között, melyben
az összefogás,
a segíteni akarás, az együvé
tartozás, a szeretet látható. A
két napos kirándulás alatt
kis bepillantást nyerhettünk az ottani
borok, ételek
ízvilágába, a
táj szépségébe és az ott élő magyarság értékeibe, erőfeszítéseibe. Kívánjuk, hogy minél tovább őrizzék
a kultúránkat, szokásainkat s nem
utolsó sorban a szép magyar nyelvünket.
Április első lépésével, máris hímes tojást görget magával. Idén is
teljen meg minél több nyuszi fészek,
minél több tányér és pohár, meg…
hát a hagyományokhoz híven ugye
a lányok szépsége és frissessége érdekében a locsolás se maradjon el..
Ahogy tavaly sem panaszkodhattunk a kiszáradásra.
Kívánunk tehát mindenkinek
boldog Húsvéti ünnepeket a kis és
nagy lányoknak pedig sok-sok locsolót!
Erdődi Orsolya
a tánccsoport firkásza
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˝ tárgyalt a Fejér Megyei Védelmi Bizottság
Hat témakörrol
Hat kiemelt témakörről tárgyalt
tavaszi rendes ülésén a Fejér Megyei
Védelmi Bizottság. A testület elnöke, dr. Simo n László kormánymegbízott akadályoztatása miatt az ülést
dr. Petrin László főigazgató vezette
le. A tanácskozáson részt vettek a bizottság állandó és meghívott tagjai,
valamint a meghívott vendégek. A
kihelyezett ülést a Pákozdi Katonai
Emlékpark Nemzeti Emlékhelyen, a
múzeum épületében március 24-én
tartották.
A védelmi bizottsági ülésen a
következő hat kiemelt napirendi
pontról tárgyaltak:
 tájékoztató a megyei védelmi bizottsági ülések között végzett
tevékenységről,
 a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Fejér Megyei Sza-

kaszmérnökségének beszámolója
az ár- és belvíz elleni védekezésre
történő felkészülés aktuális megyei
feladatairól, valamint az elmúlt időszakban megvalósított munkákról,
programokról,
 beszámoló az ár- és belvíz
elleni védekezésre való felkészülés
aktuális katasztrófavédelmi feladatairól,
 előterjesztés a 2015. évi – a
honvédelmi igazgatási felkészítés
keretében tervezett, illetve megvalósított – gyakorlatokról, rendezvényekről,
 a Fejér Megyei Védelmi Bizottság 2015. évi feladat- és pénzügyi tervének megvitatása, elfogadása,
 a helyi védelmi bizottságok
illetékességi területének változása
miatt szükséges módosítások meghatározása, elfogadása.

A napirendi pontokhoz az előterjesztők, valamint a HM Védelmi
Hivatal képviseletében Kocsis Lajos
ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről
dr. Hesz József tűzoltó ezredes tett
szóbeli kiegészítést.
A napirendi pontok megtárgyalását követően a bizottság a tájékoztatókat tudomásul vette, a végrehajtandó feladatokat határozatokba
foglalta.
Az ülést követően, a pákozdi a
Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhelyen dr. Görög István nyugállományú ezredes, ügyvezető igazgató
tartott rövid ismertetést és tárlatvezetést a történelmi múltat megidéző,
interaktív kiállításon.
Fejér Megyei Védelmi Bizottság

Bírósági ülnökválasztás
A Belügyminisztérium tájékoztatja a települést a bírósági ülnökválasztás esedékességéről. A Köztársasági Elnök Úr az ülnökválasztást
2015. március 7 és 2015. április 30.
napja közé eső időtartamra tűzte ki.
A bíróságok ülnökeinek választása a bíróság székhelye szerinti illetékes helyi önkormányzat feladata.
Ennek megfelelően Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése választja meg a Járásbírósághoz, a Törvényszékhez, valamint a Közigazgatási a Munkaügyi
Bírósághoz az ülnököket. A bírák
jogállásáról és javadalmazásáról

szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt) 123. §-a alapján
az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar állampolgárok, a
bírósági illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az
egyesületek – kivéve a pártokat –
jelölik.
A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Irodájában ( Székesfehérvár, Városház tér 1.I.em. 41-es szoba) valamint a www.szekesfehervar.
hu honlapon az ülnökök jogaira és
kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető. Ugyancsak

a Közgyűlési Irodán vehető át és
nyújtható be a jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány. A nyomtatvány a www.
szekesfehervar.hu honlapról is letölthető.
A jelölése benyújtásának határideje: 2015 április 9. napja 16.00
óra.
A jelöléssel kapcsolatban telefonon felvilágosítást nyújt Laczi Zoltán irodavezető, valamint Farkas
Katalin, Lehota Lászlóné az 22/537135 és 22/537-649- es telefonon.
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
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Iskola élet hírei
Az elmúlt hónapok mozgalmasan
teltek iskolánk életében, versenyekből és programokból sem volt hiány.
Február 6-án megtartottuk a Farsangi mulatságot, ahol ötletes jelmezekkel és jelenetekkel készültek
tanulóink, köszönjük a szülői szervezetnek a finom tortákat, süteményeket.
Február 10-én és 12-én terematlétika versenyen vettünk részt
Bakonycsernyén, ahol Király Gergely aranyérmet, Könnyű Ákos
ezüst érmet szerzett.
Megtörtént a nyolcadik osztályos
tanulók felvételi lapjainak továbbítása a középiskolákba, bízunk benne, hogy mindenki bekerül az általa
választott intézménybe.

Részt vettünk az idősek otthonában két születésnapon, ahol gyerekeink énekkel, verssel köszöntötték
az ünneplő lakókat.
Ellátogatott hozzánk Martonné
Szűcs Aranka, aki az 5-6-7-8. osztályos tanulóknak előadást tartott,
ezúton is köszönjük neki.
Február 24-én meghívást kaptunk az óvodai nyíltnapra, melynek
örömmel tettünk eleget Felker Linda
leendő első osztályos tanítónővel.
Februárban a hónap tanulói:
Magda Milán 1.o., Szalai Tamás
1.o., Appel Maja 2.o., Király Eszter 3.o., Varga Barnabás 4.o., Szabó
Balázs 5.o., Kiszely Kincső 6.o.,
Szatzger Martin 7.o., Kiszely Virág
8.o..

Megtörtént az Itthon, otthon
vagy országos földrajzverseny első
fordulója, ahonnan Szatzger Martin
és Kiszely Virág továbbjutottak a
döntőbe.
Részt vettünk a csókakői asztalitenisz bajnokságon, ahol a következő eredmények születtek:
Fehér Georgina 1. helyezett, Pálfi
Tímea 2. helyezett, Szabó Balázs 1.
helyezett, Bokor Tamás 2. helyezett,
Balogh Márk 3. helyezett.
Március 3-án tanulóink a Járási tornaversenyen mérették meg
magukat. Kiss Evelin, Pesti Borbála, Dobos Szimóna, Borostyán
Szidónia, Király Gergely, Borostyán Margarita arany-; Dobos
Szimóna, Laki Balázs, Király
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Gergely ezüst-; Kiszely Vince,
Könnyű Ákos bronzérmet szerzett.
Megtörtént a szülőértekezlet a
hit- és erkölcstan/erkölcstan oktatással kapcsolatosan, minden szülő
nyilatkozott, hogy a 2015/2016-os
tanévben melyikre kívánja beíratni
gyermekét.
Összemértük tudásunkat a móri
Szent Erzsébet Iskola 4. osztályosoknak szervezett helyesírási versenyen, valamint a Székesfehérvári
Felsővárosi Általános Iskola által
rendezett Víz Világnapi versenyen,
Kiszely Virág és Szatzger Martin
4. helyezést ért e 18 csapatból, fél
ponttal lemaradva a 3. helytől.
Március 6-án a színjátszó szakkörös tanulók a székesfehérvári
Vörösmarty Színház Előadásában
a Padlás című darabot tekintették
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meg, mely nagy élmény volt a gyerekeknek.
Március 13-án faluünnepély keretében megemlékeztünk a 1848-as
Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról, tanulóink színvonalas
műsorral készültek.
Március 14-én iskolaváró foglalkozást szerveztünk a leendő első
osztályos tanulók számára.
Március 24-én a székesfehérvári
Rákóczi-napok keretében megrendezett szövegértési versenyen részt
vettek a 4. osztályos tanulók, melynek eredményéről később számolunk be.
A Víz Világnapja alkalmából
Honfoglaló vetélkedőt tartottunk,
Felker Linda és Sáfár Melinda szervezésében.
Iskolánkba ismét megérkeztek a
„Vesd bele magad” program által el-

nyert vetőmag csomagok, melyekhez mindenkinek jó kertészkedést
kívánunk.
Folyamatosan zajlik az Országos
német levelező tanulmányi verseny,
melyen a következő tanulók versenyeznek: Pavlitzky Laura 4.o., Király Anna 5.o., Bokor Ráchel 6.o.,
Lojt Laura 6.o., Lóderer Dorka 6.o. ,
Kiszely Kincső 6.o., Laki Anna 6.o..
Az eddig kijavított feladatok pontszámai alapján a felső mezőnyben
vannak. (több mint 600 csapat vesz
részt az országban) Ezek a versenyek 5 és 3 fordulósak. Tavasszal
az 1 fordulós versenyen is rész vesznek. Kezdetét vette a felső tagozatban a német háziverseny.
A tavaszi szünet időpontja 2015.
április 2-7-ig, első tanítási nap április 8. szerda.
Bócz Éva, Tagintézmény-vezető
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Dunka Sándor cikkének nyolcadik része
˝
A technika fejlodése
és a háború
Szomorú, de el kell mondani,
hogy az emberrel kapcsolatos technika fejlődésében a legnagyobb sikereket a háborús erőfeszítés eredményezi. Az első világháborúban
hatalmas fejlődést ért el a repülés. A
háború elején a repülőgépeket még
csak légifelderítésre használták. Aztán megjelent a légiharc, a háború
végén pedig az arcvonalak és a hátországban levő városok, lakóhelyek
ártatlan lakosainak bombázása. A
két háború között – az első világháború tapasztalatait kihasználva
hatalmasat fejlődött a légi uta zás és
szállítás. A második világháborúban
aztán mindezt már katonai célokra
használva és tovább fejlesztve városok rombolására és civil lakosok,
– köztük nők és gyermekek – elpusztítására vetették be.
Az első világháborúban épített
csatahajók a háború után hatással
voltak a hozzájuk hasonló magas
vízkiszorítású hatalmas utasszállító
hajók építésére.
1916-ban megjelent a sommei
fronton az angol harckocsi, a tank,
mely a háború után gyors fejlődést
indított el a gépkocsi-iparban, a második világháborúban pedig továbbfejlesztve, a szárazföldi hadviselés
rettegett fegyvere lett.
1918 május 21-én még egy elkeseredett támadást indítottak a
németek a franciák ellen, s ekkor
bevetették a 210 és 241 mm űrméretű messzehordó ágyúkat, mellyel
100 km távolságból lőtték Párizst.
Ezeket az ágyúkat aztán visszavonulásuk után megsemmisítették.
Ezeknek a messzehordó ágyúknak a
helyettesítése érdekében fejlődött ki
a rakétatechnika.

A hírközlés fejlődésében a háború szerepe vitathatatlan.
Aztán a győzelem érdekében
egyre brutálisabb fegyvereket vetettek be. A németek, majd a franciák
is a fojtógázokat. Mivel a gázháború
technológiája még nem volt kidolgozva, később mindkét fél felhagyott ennek a veszedelmes fegyvernek az alkalmazásával. Valószínűleg
emiatt maradt el a vegyifegyverek
bevetése is. Ezeket aztán a második
világháborúban sem alkalmazták,
de valószínű, hogy a második világháború után kitört helyi háborúkban
a vegyi fegyverek alkalmazására is
sor került.
A tengeri hadviselésben megjelentek a búvárhajók. Ezek alkalmazása mindaddig tűrhető volt, amíg
csak felszólítás, megállítás, a hajó
átvizsgálása és a hadianyagot szállító semleges, vagy ellenséges hajó
rakományának elzsákmányolása és
a legénység mentőcsónakokba történő elhelyezése után süllyesztették
el csak a hajót, de amikor a németek 1916 január 30-án bejelentették
a korlátlan tengeralattjáró háborút,
akkor ez már a tengeri háború legbrutálisabb eszközévé vált, mert ez
azt jelentette, hogy a „hadizónának”
minősített tengereken a semleges
hajókat is felszólítás nélkül el lehet
süllyeszteni, ez már a semleges hajó
ártatlan legénységének hullámsírba
veszését jelentette.
Amikor 1914 szeptemberében
a német offenzíva Párizs előtt öszszeomlott, a németek kénytelenek
voltak
Észak-Franciaországban
„védhető állásokat” kiépíteni, s
azokba visszavonulni. Ezzel megjelent a harcászatban egy új fogalom:

az állóharc, mely tulajdonképpen a
„lövészárkok háborúját” jelentette.
A harcászat ezen eszköze nem volt
új, mert lövészárkokat, futóárkokat már a várostromoknál korábban is alkalmazták (intervalláció,
contravalláció). Míg korábban ezeket az árkokat az ostromlott vár megközelítése és elfoglalása érdekében
a szükséges formában építették ki,
most az ellenfelek egymással szemben, – különböző távolságokban
ugyan – de nagyjából párhuzamosan
építették ki, sokszor egymás mögött
több sorban. Az összeköttetés biztosítása érdekében közbenső árkokat
is ástak, s az árkok sokaságából néha
valóságos erődrendszerek alakultak
ki a földfelszín alatt. A lövészárkokat álcázták, s be is fedték, tüzérségi
támadás ellen többszörös földréteggel, az ellenség felől lőrésekkel, melyekbe géppuskát, vagy golyószórót
helyeztek el. A gyalogsági támadás
ellen szúrósdrótból készített stabil,
vagy mobil (spanyollovasok) akadályt helyeztek a lövészárok elé. A
támadó célja az erődrendszer áttörése volt, melynek kiszélesítésével
hadseregeket lehetett bekeríteni és
hatalmas területeket lehetett elfoglalni. Az áttörés megvalósításának
aztán számos módját találták ki. Eleinte először az első vonalat vették
tűz alá, aztán a szétrombolt első vonalból menekülő katonákat pusztító
pergőtűzzel támadták. Később a nehéztüzérség bombázását pergőtűzzel
együtt alkalmazták, majd a támadók
kisebb ágyúkat is vittek magukkal s
közvetlen közelből lőtték a következő vonalat. A háború végén már repülőgépekről bombázták az áttörésre kiszemelt védvonalakat. De végig
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megmaradt a lövészárokháború legbrutálisabb módja, az arcvonalba
betört támadók és a védekező harcosok között a közelharc, amikor kézifegyverekkel gyilkolták egymást az
ellenséges katonák.
Az első világháborúban fejlődött
a harcászat is. A milliós hadseregek
nagyobb offenzíváit már nem hadseregek, hanem hadsereg-csoportok
hajtották végre. Ennek megfelelően
készítették a haditerveket, s volt idő,
amikor a támadás megindításában a

front egy része, sokszor pedig az
egész front részt vett.
Szólnunk kell feltétlen arról is,
hogy a háború nemcsak a technika fejlődését, hanem az emberiség
soha nem látott erkölcsi hanyatlását
is előidézte. Amit a korábbi háborúk
lovagias hadviseléséről mondtak,
azok is főképpen a mesék világába
tartoztak, mert egy háború sohasem hordoz örömöt, csak bánatot!
Az első világháborúban az emberi élet értéktelenné vált, a háborút

követő forradalmak alatt ideológiai
ellentétek miatt az emberek millióit
irtották ki. A nehéz emberi munkával létrehozott városok, falvak soha
nem pótolható műemlékek váltak
a rombolás áldozatává. A háború
évekre szétszakította a családokat,
s az emberek egymás iránti tisztelete, barátsága, a házastársi hűség, a
gyermekekről történt gondoskodás
semmivé lett.
(a következő újságunkban
folytatjuk)

Borrendi krónika
Már nyiladozó nárciszokat simogat a néha még csípős szél, miközben a Szent Donát Borrend krónikáját írom. A tavasz egyik legszebb és
legbiztosabb jele, a bátran előbújó,
kerti virágok színes forgataga, ám a
borrendi tagoknak kevés ideje van
ezekben gyönyörködni. Nemcsak
azért, mert a szőlőmetszés, a lemosó
permetezés és az első talajmunkák
idejét élik, hanem azért mert a két
bormustra után, most a Csókakői Borverseny részleteit
dolgozzák ki.
A Zsipi Gyula, elnök, és
Kindler József, kincstárnok,
által tartott márciusi közgyűlésnek is fontos témája
volt a 2015-ös seregszemle. Kis pálinka, nagy tányér
pörkölt és több hosszú lépés
mellett egyeztettük, kinek
mi a feladata, ha eljön a borverseny ideje. A vendéglátás
pazar volt, mint azt megszokhattuk.
Köszönjük.
A borverseny tehát nyílt, így minden érdeklődőt szeretettel várunk a
rendezvényre. A szabályok és a fel-

tételek a régiek. Ez azt jelenti, hogy
mintánként négy, háromnegyed literes, üveget kell hoznia annak aki
szeretné egy, különböző borvidékekről érkező zsűrivel megvizsgáltatni, bíráltatni a borát. A nevezési
díj, ahogy az már évek óta megszokott, 500 Ft/minta. A negyedik üveget a Tavaszköszöntő Majálison, a
focipályán, kóstolhatják majd meg
az érdeklődők, május derekán. Aki

borral nevez, azt szeretettel várjuk
egy tál forró vacsorára. Azok sem
maradnak éhesen, akik csak érdeklődnek a borok iránt, ám ebben az
esetben 2000 Ft belépőt kell fizetni-

ük, hogy 50–60 bort kóstolhassanak
a vacsora előtt.
A borverseny 2015.04.11-én lesz
a Faluház nagytermében, délután öt
órakor. Mindenkit szeretettel vár a
borrend és a versenyen részt vevő
gazdák csapata. A borokat be is kell
sorolni, ezért arra kérjük a mintával készülő barátainkat, hogy előtte
való nap, április 10. este ötig adják
le a mintákat Horváth Csabánál
(Kossuth u.1.), Bognár Gábornál (Kossuth 64.), nálam
(Kossuth 68) vagy munkaidőben a Váralja Varroda Bt.
irodájában!
Remélem, hogy a rossz
évjárat ellenére is tudunk
kellemes
meglepetéseket
okozni a bíráló bizottságnak.
Addig még sok idő van hátra,
amit mindenki igyekezzen
kihasználni, hogy a borok
még csinosabbak és selymesebbek legyenek mire eljön a nagy
nap. Természetesen a folyamatos ellenőrzés alapfeltétel!
Egészségükre!
palocsai jenő, krónikás
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˝ Asztalitenisz Bajnokság 2015.
Csókakoi
Általános Iskolai Kategória
1. Kis Miklós – Fűrész György 4
Fiúk:
400 8–1 12
2. Balogh Péter – Tuli Eleonóra 4
1. Szabó Balázs 3 300 6–1 9 301 6–2 9 pont
pont
3. Kun Gábor – Fehér Roland 4
2. Bokor Tamás 3 201 5–2 6 202 5–5 6 pont
pont
4. Fehér Georgina – Pálfi Tímea
3. Balogh Márk 3 102 2–4 3 4 103 2–7 3 pont
pont
5. Fehér András – Szabó Balázs
4. Fűrész Kristóf 3 003 0–6 0 4 004 2–8 0.
pont
Csókakő Asztalitenisz Bajnoki
Általános Iskolai Kategória Döntő:
Lányok:
1. Balogh Péter 2 200 4–0 6 pont
1. Fehér Georgina 1 100 2–1 3
A bajnokságban a következő
2. Kis Miklós 2 101 2–2 3 pont
pont
eredmények születtek:
3. Tuli Eleonóra 2 002 0–4 0
pont
Felnőtt Férfi
kategória:
A bajnokság végeztével azonban
nem ér véget ping-pong. Közkívá1. Balogh Pénatra minden héten, csütörtökönként
ter 5 500 10–1
15 órától 18 óráig szabad edzést
15 pont
tartunk a Művelődési Házunkban,
2. Kis Mikahová kicsiket és nagyokat egyaránt
lós 5 401 9–2 12
szeretettel várunk. A ping-pongozni
pont
vágyókat három ping-pong asztal
3. Fehér Andvárja, labdát és ütőt is biztosítunk,
rás 5 302 6–4 9
de ha van saját
pont
ütő és labda, ak4. Kun Gábor
kor kérjük hoz5 203 4–8 6 pont
zák magukkal. A
6. Fehér Roland 5 104 3–9 3
terveink szerint
pont
június 25-ig tart
7. Fűrész György 5 005 005 2–10
az első félévi idé0 pont
nyünk, majd a
nyári szünet után
Felnőtt Női Kategória:
októberben folytatjuk ezt a nagy1. Tuli Eleonóra 2 200 4–0 6
szerű játékot.
pont
2. Pálfi Tímea 1 001 1–2 0 pont
2. Fehér Georgina 2 101 2–3 3
Csókakő, 2015. március 24.
pont
Molnár István
Vegyes Páros Kategória:
3. Pálfi Tímea 2 002 1–4 0 pont
ny. testnevelő tanár
Csókakő hagyományos sportrendezvényei közé tartozik a Molnár
István által minden évben megszervezett ping-pong verseny. A bajnokságot a Csókakői Művelődési Házban rendezték meg 2015. február
28-án szombaton.
A versenyre 15-en jöttek el, és 13
szálltak síkra a bajnoki címért, illetve a különböző kategóriák elsőségéért. Igazán izgalmas mérkőzéseket
láthatott a közönség, s a versenyzőknek is komoly megmérettetésben volt részük.
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XIX. évfolyam 04. szám

Felhívás

FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket,
hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig
2015. április 17. (péntek)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Bócz Éva
Tagintézmény-vezető

˝ 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.

