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Csókakoi

A polgármesteri hivatal lapja
2015. május, XIX. évfolyam 05. szám
Tisztelt Csókakőiek!
A húsvétot követően a majálissal folytatódik községünk eseményeinek sora. Május 1-re felállítjuk a májusfát és 2015. május
16-án újra megrendezzük a Tavaszköszöntő Majálisunkat, ahol a
hagyományainkhoz híven gyerekprogramok, különböző kulturális
rendezvények lesznek. A majális
keretében 17 órakor Isztimér ellen fog játszani futballcsapatunk,
s hivatalosan is átadjuk a focipálya TAO-s pályázatunk biztonsági
beruházását, a pálya öntözőrendszerét, és a megújított edzőpályát.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!
Ha május, akkor tűzgyújtási tilalom. A helyi rendeletünk szerint
szeptember 15. és április 30. között belterületen 9 órától 17 óráig
lehet a családi ház környékén keletkező, száraz kerti nyesedéket,
és hulladékot eltüzelni, ez alól kivétel a vasárnap és az ünnepnap.
Tehát ezeken a napokon tűzgyújtási tilalom van. Május 1-től a belterületi tűzgyújtásra vonatkozóan,
szeptember 14-ig teljes tűzgyújtási
tilalmat vezetünk be. Külterületen
a tűzgyújtás engedélyhez kötött,
azonban itt az országos rendeletek
az érvényesek. Minden esetben,
mikor külterületen kívánnak tüzet
gyújtani, tüzelni, akkor keressék
fel ezzel kapcsolatban a tűzoltóság
szakhatóságát. Kérek mindenkit,

hogy környezetünk védelme érdekében a tűzgyújtással kapcsolatos szabályokat tartsuk be! A kerti
munkák másik velejárója a kerti
gépek használata. A képviselő-testület ezen eszközök használatával
kapcsolatban is alkotott rendeletet,
hogy elősegítse az egymás mellett
élés írott és íratlan szabályainak
betartását. A zajjal járó munkákat
(pl. betonkeverés, fűnyírás, gépi
fűrészelés, stb.) munkaszüneti és
vasárnapok kivételével 7 óra és 20
óra között lehet végezni. Tehát itt
is vasárnap és ünnepnapon a kerti
gépek használata tilos.
A köztemetővel kapcsolatban,
annak használatának rendjéről is
van rendeletünk. Sajnos az utóbbi
időben többen az ezzel kapcsolatos szabályokat megszegik. Éppen

ezért a temetőben kialakított szabályokat fokozottan figyelni fogjuk, s a szabályszegőkkel szemben
fel fogunk lépni. A temetőben végzendő minden munkát annak megkezdése előtt az önkormányzatnak
be kell jelenteni. Síremlék állításának, felújításának szándéka esetén
a bejelentéshez mellékelni kell, a
síremlékhez készült méretarányos
rajzot és a sírfelirat szövegét. A
sírhelyek méreteit is be kell tartani. Az elbontott régi síremléket
és az azzal kapcsolatos hulladékot az építtetőnek kell elvitetnie,
a temető nem építési hulladéktároló! Kérjük, hogy a temetőben a
kijelölt szemetesbe dobják külön
a mécseseket, műanyagot, külön a
növényi hulladékot, mivel válogatottan történik a hulladék gyűjtése.
Kérem a lakosságot, hogy ha
szabálysértést észlelnek, figyelmeztessék a szabályszegőket, mert
sok esetben tapasztaljuk, hogy a
rendeleteink hiányos ismerete,
vagy félreértése is okozza a szabályok megszegését, amit az önkormányzat egyébként szabálysértési
bírsággal sújthat. Természetesen
nem a büntetések kirovása a cél,
hanem az, hogy együttműködve
a lakossággal községünk rendjét,
szépségét, rendezettségét megőrizzük mindannyiunk örömére. Ezúton is köszönöm a segítségüket!
Csókakő, 2015. április 28.
Fűrész György polgármester
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Barkócák mindig és mindenütt
A természet továbbra is csalafinta huncut arcát mutatja nekünk
halandó embereknek. Időnként
nyárias meleggel örvendeztet
bennünket, máskor pedig fagyos
hajnali párát lehel a fedél nélküli
autók tetejére. A húsvéti nyuszi
is fürgén járta idén a házakat, ám
szerencsére nem kellett hóbuckákat kerülgetnie.
A nagyböjt előtti napon Angyal Zsuzsánál megismerkedhettünk néhány tojás festési technikával. Miközben odakinn a Vértes
tövében áprilisi hóvihar tombolt,
mi karcoltunk, viaszoltunk, marattunk és berzseltünk. Jövőre már
reméljük tovább adhatjuk ezeket a
régi technikákat a kis barkócásoknak is. Köszönjük Zsuzsa segítségét.
Ha Húsvét, akkor Berkenyés
táncház. A maroknyi vendégsereg
ugyan bőven elfért a művelődési házunkban, de ismét családias,
kellemes, baráti, hangulatos kis
este kerekedett ki. Szabó Tibor,
a tánccsoport kedves barátja boldogan fogadta a meghívásunkat
és változatlan lelkesedéssel vezényelte le a táncházunkat. S ha
lehet még fokozni, hozta magával
a hasonlóan kiválóan táncoló testvérét és természetesen a kedveseik sem hiányozhattak. Rendkívül
önzetlenül adták át a tudásukat a
barkócás táncosoknak. Megan�nyi tombola felajánlás is érkezett
a bálba. Ki kell emelnem a fődíj
nyerteseit, (és egyben tetemes
mennyiségű tombola vásárlókat)
Szatzger Cilit és párját Nedalt,
akik- csakúgy, mint a tavalyi
nyertesek- Ők is nagylelkűen

ajánlották fel az orond puszta nyereményét, egy sült malac csapatos elfogyasztását. Természetesen
számítunk a jelenlétükre e nemes
alkalomkor. Is! Köszönjük Nekik!
Másnap a locsolók viszont -hideg
ide vagy oda-, ebben az évben
is kitettek magukért. Úgy tűnik
azonban már Ők is öregszenek,
megfontoltabbak előrelátóbbak és
empatikusabbak lettek tavaly óta
hiszen megsajnálva a lányokat,
nem vitték túlzásba a hideg vizes
locsolást. E helyett Barkócás fiúk
apraja és nagyja, megannyi szép
verssel, majd pedig egy Palocsaiféle megzenésített költeménnyel
ajándékozták meg a hervadozó lányokat. Köszönjük fiúk!

Még meg sem száradt a tinta
a papíromon, mikor egy maroknyi kis barkócás okozott megható pillanatokat a helyi nyugdíjas
klub nagymamáinak, rögtönzött
anyák napi műsorával. Karger Virág ifjú tyúkanyóvá változva rendezte a versekkel, tánccal tarkított
kis produkciót, melyben már a
csákberényi gyerekek is bemutatkozhattak. S ami a legfontosabb,
hogy ezek a kis barkócások nem
muszájból léptek fel. Élvezettel
teljesítették a”feladatot”. Egyszerűen csak azért, mert örömet akartak szerezni. Amolyan, barkócásan.. 					
		
ErdődiOrsolya
a tánccsoport firkásza
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Borrendi krónika
A Csókakői Szent Donát Borrend ezen a tavaszon is mindent
elkövetett, hogy a csókakői borok
hírnevét öregbítse. A 2015-ös borversenyt is a hagyományőrző egyesület szervezte.
Az eredmények a mellékelt táblázatban olvashatók, de annyit már
előre elárulhatok, nagy meglepetéssel zárult ez az április 11-én tartott
verseny.
A
Gombai
Nagy Tibor által vezetett két,
egyenként három
fős, bíráló bizottság, nem volt
olyan nehéz helyzetben, mint korábban. Jobbnál
jobb borokkal szaladtak a barkócás
lányok, akiknek
ezúton is köszönjük a segítséget, a
zsűri asztala felé.
Az eredményhirdetés előtt Gombai
Nagy össze is foglalta a bizottságok
és saját tapasztalatát, ami meglehetősen pozitív kicsengésű volt.
Aki nem hiszi,
hogy a Horváth
Csaba által levezényelt szakmai
programon ilyen
jó
eredmények
születtek, az járjon utána! Régi
hagyomány, hogy
egy palackkal töb-

bet kérünk a gazdáktól a versenyre,
hogy a majálison megkóstolhassa a
verseny borokat mindenki, akit érdekel a helyi bor és szőlőkultúra.
A seregszemlére benevezett borok
színe, illata, íze és összbenyomása
nemcsak a 2014-es évjáratot hazudtolta meg, de a sok éves átlagot is
jócskán túlhaladta. A borok szépek
voltak, tiszták, jó ízűek. A gazdáik

úgy vigyáztak ezekre a nehéz időszakban született kincsekre, mint a
gyermekekre vész idején.
Márpedig a veszély ott ólálkodik szinte minden borosgazda présházának kéményébe bújva, vagy a
csántérfa alatti homályba burkolózva. Ennek a fenyegetettségnek nincs
más oka mint az, hogy kevés a bor.
Hogy elfogy! Szinte minden kistermelő arról számolt
be, hogy akármennyit is küzdött
az időjárással, rovarokkal és gombákkal az elmúlt
évben, fele sőt harmada lett a termés
a sokéves átlaghoz
képest. Ez bizony
azt jelenti, hogy jó
pár centivel hos�szabb
lépéseket
kell inni 2015ben, hogy kibírják
a borkészletek az
idei, meglehetősen
bizonytalan szüretig. A fertőzött tőkék, vesszők nem
gyógyultak meg
sem a tél hidegétől,
sem a gazda ollójától, így a szívós
áttelelő képleteknek köszönhetően
ebben az évben is
nagy gondot kell
fordítani a növényvédelemre.
Mire ez az újság megjelenik, a
szőlőt nevelő, óvó
gazdák már el is
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felejtették a lemosó permetezést és
a frissen kipattant rügyekből kikandikáló levélkéket és fürtkezdeményeket látják el bevonattal, hogy a
betegségek ki se alakulhassanak.
Nagyon fontos szem előtt tartani,
hogy a megelőzés sokkal biztosabb
és olcsóbb, mint a gyógyítás. Ha
egy betegség igazán elkapja a szőlőt, még a legjobb időjárás mellett
is csak futhatunk az eredmény után,
el nem érjük. A szinte láthatatlan atkák is felébredtek közel egy időben
a hálóhelyül használt rügyekkel.
Őket is érdemes irtani, de legalábbis
gyéríteni, méghozzá olyan szerekkel, ami nem károsítják a ragado-

zóatkákat. A magas dózisban kijuttatott kén megfelelő lehet, ha nincs
nagy veszély. A molyokat is fontos
megtizedelni, vigyázva a méhekre, amennyire csak lehetséges. Érdemes váltogatni a szereket, hogy
ne alakuljon ki rezisztencia sem a
gombákban, sem a rovarokban. A
rovarölő szerek azonban erős mérgek. Mindig minden készítménynek
olvassuk el a használati útmutatóját
és figyeljünk oda, a pontos dózis
kiszámításakor! Ha kevesebb, nem
érjük el a várt hatást, de ha több szer
kerül a permetlébe, akkor feleslegesen-és drágán-terheljük saját egészségünket, környezetünket.

A borainkra kapott oklevél színe
miatt pedig ne szálljon a fejébe senkinek a dicsőség! Elég büszkének
lenni, minél fényesebb az a képzeletbeli medál, annál jobban, miközben továbbra is figyelni kell a borra
és óvni azt. Ki kell használni minden pillanatot, amit vele tölthetünk,
mert ez az idő igen rövidre szabott
ebben az évben. Töltsünk egy fél
pohárral, ellenőrizzük, gyönyörködjünk, leljük kedvünket benne, aztán
jöhet a már említett sok szóda.
Egészségükre!
palocsai jenő

Kedves Lakosok!
A Vértesalja Önkormányzati
Társulás Gyermekjóléti Szolgálata Baba- és gyerekruha Börzét
szervez. . Az év során a társuláshoz
tartozó mindhárom településen
(Csákberény-Csókakő-Söréd)
1-1 alkalommal tartanánk vásárt.
Mindhárom településről várjuk az
eladásra kínált árut. Lehetőséget
teremtünk olcsó, de jó állapot-

ban lévő ruhák, cipők, babafelszerelés, kismamaruhák, játékok
eladására, csereberéjére. Az eladni kívánt termékekre mindenki
tűzze/ varrja rá a monogramjával
és az általa gondolt árral ellátott
címkét.
Az összekészített csomagok
szállításában segítséget nyújtunk.
Az első börze tervezett

időpontja május 16. délelőtt. A
konkrét időpontról és helyszínről
majd a későbbiekben tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Aki úgy érzi, szívesen értékesítené a kinőtt, megunt darabokat,
jelentkezzen az Önkormányzati
Hivatalban, ill. a 0630-450-5623as számon keresse Forstner Éva
gyermekjóléti családsegítőt.
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Dunka Sándor cikkének kilencedik része:
Az összeomlás
Mielőtt a gyalázatos trianoni
békediktátum kialakítását megelőző tárgyalásokkal foglalkoznék,
kénytelen vagyok megállapítani,
hogy hazánkról a lehető legrosszabb
véleményt igyekeztek kialakítani és
terjeszteni: Párizsban már a béketárgyalások megkezdése előtt
általános volt a vélemény, hogy
Magyarország puszta léte veszélyt
jelent Közép-Európa számára!
Hogy tudtak ellenségeink
ilyen alávaló véleményt kialakítani Magyarországról?
Ennek megértéséhez ismernünk
kell az alábbiakat:
Először is meg kell állapítanunk,
hogy a győztes országok mind kapitalista államok voltak, melyek
halálos ellenségei voltak a szocializmusnak és a kommunizmusnak! Mögöttük pedig ott álltak a
pénzügyi hatalmak, melyek háborúba fektetett pénze csak az antant győzelme esetén térült vissza!
Tudjuk, hogy Oroszországban
1917-ben győzött az októberi forradalom, s a hatalom a szovjetek
kezébe került. Az antant kapitalista
államai tisztában voltak azzal, hogy
számukra halálos veszélyt jelent a
szovjet hatalom! Ezért már 1918
március 9.-én antant csapatokat
rakott le a murmanszki kikötőben
a Glory nevű angol cirkáló, néhány nap múlva pedig az Admiral
Aube francia és az Olympia nevű
amerikai cirkáló. Ugyanakkor
Vladivosztokban a japánok is partra
szálltak, melyet aztán ott is angol,
francia és amerikai csapatok kö-

vettek. Azt hangoztatták, hogy az
orosz népet akarják megvédeni a
németektől, de hamarosan kiderült,
hogy a szovjet hatalmat akarják
megdönteni Oroszországban. Az
angolok bevonultak Turkesztánba,
ahonnan a szovjet csapatok üzemanyag-ellátását biztosító olajmezőket fenyegették. Aztán csatlakoztak
a szovjet hatalom ellen fellázadt
cári tábornokokhoz, s az antant intervenció következményeként bekövetkezett a polgárháború, mely
vérrel áztatott földdé tette Oroszország egész területét. Az antant és
az orosz ellenforradalmi csapatok
1918 végére kis területre, - az Európai Oroszország középső részére
- szorították a szovjet erőket. Ekkor
a szovjet megszorító intézkedéseket
- a hadikommunizmust - vezette be és meghirdette Oroszország
szabadságharcát a betolakodókkal
szemben. A hazáját szerető orosz
nép ekkor otthagyta hazaáruló tábornokait, s tömegével jelentkezett,
- a volt cári tisztek is - a szovjet
hadseregbe. Az antant pedig nem
küldött újabb csapatokat Oroszországba.
A háború alatt a Monarchia
hadseregében szolgált csehek és
tótok közül sokan átszöktek az oroszokhoz, ezek a forradalom után
„légió”-t alakítottak, s az orosz
ellenforradalmárok mellé álltak.
Asztrachánba, - a Kaspi-tó mellé irányították őket, hogy Gyenikin és
Kolcsak tábornokok ellenforradalmár csapataival egyesüljenek, de a
szovjet vörös gárdisták megverték
őket, s ezzel meghiúsult a két ellenforradalmár tábornoknak a szovjet

csapatok bekerítésére irányuló terve. A cseh „légió” ekkor Kolcsak tábornokhoz csatlakozott, de a szovjet
csapatok az Uralon túlra kergették
őket. Szibériában már a szovjetek
bekerítették a légiót, ekkor a csehek,
- hogy bőrüket mentsék, - Kolcsak
tábornokot kiszolgáltatták a vörösöknek, akik aztán a tábornokot
agyonlőtték. Az ilyen dicstelenül
leszerepelt cseh légió aztán elindult a Csendes Óceán felé, útközben Szibériát végigrabolták, s a
„zsákmánnyal” Vladivosztokban
hajóra szálltak, s elindultak haza,
Csehország felé. Ezt a rablóbandát mutatta be - az antant kedvence - „Benes”, - mint az antant
hű szövetségesét, s így lett a győztesek oldalán hadviselő fél Csehszlovákia!
Gyenikin tábornok azonban még
folytatta a harcot a szovjet ellen.
Megszállta Ukrajnát, de Pétervár
elfoglalására indított csapatait a vörösök visszaverték. Ezt követően a
polgárháború Oroszország területén
megszűnt. Ekkor a lengyelek indítottak támadást a Szovjetunió ellen.
Először kezdeti sikereket értek el,
de aztán a szovjet csapatok kiverték őket Kijevből és Minszkből is.
Az antant ekkor Weigang francia
tábornokot küldte a lengyelek segítségére, aki aztán a lengyeleket
üldöző vörös hadsereget Varsó alatt
megverte. A vereség után SzovjetOroszország és Lengyelország 1920
október 12.-én fegyverszünetet kötöttek, melyet később békekötés követett.
Az antant intervenciója tehát
Szovjet-Oroszország ellen kudar-
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cot vallott. A kudarc oka az volt,
hogy - bár szinte minden antant állam részt vett az intervencióban, nem állítottak ki olyan erős sereget
a Szovjetunió ellen, mely a kommunizmusra döntő csapást tudott volna
mérni. (Ezért mondta csalódottan
Curchill 1947-ben fultoni beszédében, hogy „Életem legnagyobb
tévedése volt, amikor bölcsőjében
nem fojtottam meg a kommunizmust!”) Az intervenció pedig azért
bukott el, mert a döntő győzelemre
elégtelen antant csapatok beavat-
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kozása felébresztette az oroszok
nemzeti önérzetét, és pártállástól függetlenül azok mellé álltak,
akik az orosz hazát védték a betolakodókkal szemben.
Az előző ismertetést azért írtam le, hogy érthető legyen: miért
alakult ki Párizsban általánosan
olyan vélemény, hogy Magyarország puszta léte veszélyt jelent
Közép-Európa számára? A Szovjet-Oroszország ellen indított antant
intervenció alapján világos, hogy a

győztes kapitalista nagyhatalmak
rettegtek a kommunizmustól, aminek győzelmétől a háború befejezése után nagyon kevés választotta el
őket. Németországban lázongások
voltak, s fenyegetett a kommunisták
hatalomra jutása, Ausztriában győztek a szociáldemokraták, Olaszországban a vereségek után százezrek
dezertáltak, Franciaországban a leszerelt katonák nem kaptak munkát,
az antant államokban is növekedett
a munkanélküliség. Ez pedig mind
szülőhelye a kommunizmusnak.

„Én egyáltalán nem igazságokra törekszem, én politikát csinálok.
S ezért olykor tudatosan követek el jogtalanságokat,
az állam érdekében és személyes érdekemben.”
– Edvard Beneš, Párizsi béketárgyalások

Sir Winston Leonard Spencer Churchill
Az Egyesült Királyság miniszerelnöke
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Felhívás
EBOLTÁS
Tisztelt Ebtartók!

Ez évben is sor kerül az ebek veszettség elleni oltására
az alábbi időpontokban és helyeken:
Május 14. 7-9 óra		
		
15-17 óra			
Csókakő, Tűzoltószertár
		
Május 21. 15-16 óra			
Csókakő, Tűzoltószertár
			
				
2013. január 1-től a 164/2008. (XII.20.)
FVM rendelet 4. § (7) bekezdés szerint veszettség ellen
csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható.
Az oltás valamennyi 3 hónaposnál idősebb ebnek kötelező. Kérjük, hogy
az oltási könyvüket hozzák magukkal.
Az oltás díja:		
4.500.-Ft/eb
Az oltás helyén kerül sor a kötelező féreghajtásra is, melynek díja:
			
10 kg-ig 		
200,-Ft
			
10-20 kg-ig		
400,-Ft
			
20-30 kg-ig		
600,-Ft
			
30-40 kg-ig		
800,-Ft
Háznál oltásra, illetve chippel történő megjelölésre
jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:

06-30/816-1366 vagy 06-30/937-7697

Dr. Németh Kálmán
Állatorvos
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„ Anya akkor örül, ha nem mérges”
Az alábbi gondolatokat óvodás
gyermekeink mondták édesanyjukról.
Ezekkel a szívmelengető szavakkal köszöntünk minden édesanyát és nagymamát!
Anya mindig boldog, sohasem
mérges. Anya meg szokott dicsérni engem……..úgy két nap után.
Anya a legjobban azt szereti,
ha velünk van, és velünk játszik.
Anyát azért szeretem, mert jól
bánik velem. Anya akkor boldog,
ha jól viselkedek. Ha anya beteg,
szomorúnak látom. Akkor megvigasztalom, átölelem.
Anyát azért szeretem, mert
mindig gondoz. Anya akkor boldog, ha jól viselkedek, és elfoglalom magam valamivel.
Anyát azért szeretem, mert Ő
az anyukám. Anya kedves. Anya
meg szokott dicsérni, ha segítek
Neki ágyazni, mosogatni, akkor
boldog. A legjobb dolog anyával
játszani.

Anyát azért szeretem, mert
Anya jó! Nagyon szeretek
nagyon kedves. Sokat vagyunk anyával játszani. Anya örül, ha én
együtt, feladatozunk, lepkét hajto- örülök valaminek.
gatunk. Anya boldog, ha együtt tudunk valamit csinálni. Anya csak
Amikor anya örül, azt szokta
néha mérges, akkor, ha én rosszat mondani, cukik vagyunk.
csinálok, vagy ha apa állva eszik.
Anyát szeretem, mert soha nem
Anyát azért szeretem, mert so- kiabál velem, és mindig puszit ad.
kat főz nekem, és szokott nekem Anya örül, ha én megjövök az oviesti puszit adni. Anya szép és ara- ból.
nyos.
Anyát azért szeretem, mert
Anyát azért szeretem, mert kedves. Mondjuk szép is! Meg
néha bármit megenged. Anya bol- szorgalmas!
dog, ha én ügyes vagyok, szépen
játszok.
Anya nagyon boldog, ha segítek Neki. Ha szépet rajzolok, megAnyát azért szeretem, mert jól dicsér. Sokszor játszunk anyával
bánik velem. Anya örül, ha meg- társasjátékot. Én szoktam győzni!
puszilom, és adok Neki virágot.
Anya ritkán szokott szomorú lenAnya úgy becéz engem „Cini, és csak akkor mérges, ha ren- cám”, és ezt nagyon szeretem.
detlenkedem.
Anya nekem mindig örül.
Én anyát, csak egyszerűen Szoktunk együtt társasozni. Anyát
SZERETEM!
nagyon, nagyon, nagyon, nagyon
szeretem, annyira, mint az összes
Anya boldog, ha apa is otthon plüssömet.
van, és szomorú, ha hisztizek.
Anya akkor is örül, ha vigyázok a
Anya soha nem szomorú, mintesómra.
dig boldog.

Anya akkor örül a legjobban,
ha a testvérem és én nem verekeAnya szomorú, ha rossz vaAnya gondos. Ez azt jelenti,
dünk.
gyok.(Sokszor vagyok rossz.)
hogy minden nap ápol, gondoz
minket. Anya örül, ha jók vaAnya megdicsér, ha szót fogaAnya annak örül a legjobban, gyunk, és szomorú, ha rosszalkodok. Ha mond nekünk valamit, és ha valamit egyedül csinálok, és dunk. Anyát nagyon-nagyon szemi azt mondjuk neeeem, akkor na- akkor szomorú, ha nem.
retem, annyira, mint apát!
gyon mérges. Jó anyával kirakózni, kártyázni, társasozni, festeni.
Anya akkor boldog, ha szót foAnya akkor örül, ha nem mérAnya nagyon ügyes a sütésben, gadok Neki.
ges. Akkor mérges, ha a testvérem
főzésben.
és én rosszalkodunk.
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Anyát nagyon szeretem. Anya
szép és aranyos.
Anya akkor örül, ha együtt van
a család.
Anyát azért szeretem, mert
kedves szokott lenni, és Ő is szeret engem.
Anya akkor boldog, ha hazajön
apa, és a testvérem is, és nem kell
takarítania. Anya akkor is boldog,
ha velem van.
Anyát azért szeretem, mert
mindig kedves velem. Mindig
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megkérdezi, hogy mi történt az hozzá, megölelem és megsimogatom. A legjobb dolog, anyával
óvodában.
játszani.
Anya boldog, ha jó vagyok.
Ja, és még szeretem is anyát!
Anya akkor szomorú, ha elront
Azért szeretem anyát, mert ha
valamit. Én úgy vigasztalom meg,
hogy megsimogatom.
megígér nekem valamit, azt soha
nem felejti el. Együtt szoktunk
Anyát azért szeretem, mert Ő sütni-főzni. Anya szomorú, ha én
is szeret engem. Jó, amikor együtt nem vagyok otthon. Úgy szoktam
jövünk az oviba.
felvidítani, hogy készítek Neki
ajándékot. Anyát nagyon szereAnya jó és szerencsés. Amikor tem.
dolgokat szokott elintézni, az minaz idei és a tavalyi év
dig sikerül Neki. Anya akkor örül,
Katica csoportos óvodásai
amikor én is megszeretem. Azt
úgy szoktam, hogy odamegyek
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Jól szerepelt eddig csapatunk a bajnokságban
Videoton Baráti Kör – Váralja
Váralja SC Csókakő – MagSC Csókakő 4 – 0 (1 – 0)
yaralmás 5 – 0 (2 – 0)
Gólszerzők: Szántó Gergely
A bajnokságból még öt for21’, Szabó Szilárd 25’, 40’, 72’
(3), Kadlecsik Péter 49’ (Csókakő) duló van hátra. A 18. fordulóban május 2-án szombaton itFejér Megyei III. osztályú thon fogadjuk a Jenő csapatát,
bajnokság 15. forduló 2015. majd a 19. fordulóban május
10-én Szabadbattyánba látogatáprilis 12.
Sárkeresztes – Váralja SC nak fiaink. A következő hétvégén a 20. fordulóban május 16Csókakő 0 – 0 (0 – 0)
án szombaton a Tavaszköszöntő
Fejér Megyei III. osztályú Majálisunkon az Isztimér futbajnokság 16. forduló 2015. ballistái érkeznek hozzánk,
majd a 21. fordulóban május
április 18.
Váralja SC Csókakő – Söréd 24-én Csórra megyünk. A csoportunkban május 31-én szomSE 3 – 2 (2 – 1)
Gólszerzők: Lénárt Dániel baton fejeződik be a csókakőiek
9’, 13’ (2), Szabó Szilárd 75’ számára a bajnokság, hiszen a
Fejér Megyei III. osztályú (Csókakő) Kelemen Előd 24’, 22. és egyben utolsó fordulóban
bajnokság 12. forduló 2015. Maxim Daniel Mihal 62’ (Söréd) a Sárszentmihály labdarúgóit
március 21.
fogadjuk. Minden drukkert és
Váralja SC Csókakő – CsákFejér Megyei III. osztályú baj- érdeklődőt szeretettel várunk
berény SE 4 – 2 (2 – 2)
nokság 17. forduló 2015. április mérkőzéseinkre!
Gólszerzők: Szabó Szilárd 26.
1’, 62’ (2), Szántó Gergely 18’,
65’ (2) (Csókakő) Orosz István
Richárd 25’, Kuti Ferenc 39’
(Csákberény)
Javuló teljesítménnyel csapatunk hozza sorban a szép eredményeket. Ezeknek a pontoknak
köszönhetően a tavaszi szezonban
a 9. helyről feljöttünk a 7. helyre.
A szomszédos települések csapatait: Csákberényt, Magyaralmást
és Sörédet sikerült hazai pályán
legyőzni. A Söréd ellen 9 emberrel vettük az akadály, így ennek
a 3-2-es győzelemnek különösen
nagy értéke van a drukkerek
szemében. A kis Vidit nem sikerült idegenben megfogni, ám az
elmúlt hetek csatározásai miatt
sérülések és lapok is tizedelték a
kezdő 11-et. Az elmúlt hetekben a
következő eredmények születtek:

Fejér Megyei III. osztályú
bajnokság 13. forduló 2015.
március 29.
Tác-Csősz – Váralja SC
Csókakő 1 – 1 (1 – 1)
Gólszerzők: Sárempek Márk
23’ (Tác-Csősz) Zsolnai Norbert
15’ (Csókakő)
Fejér Megyei III. osztályú
bajnokság 14. forduló 2015.
április 5.
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Felhívás

Majális 2015.05.16.
12,00 Polgármesteri köszöntő
Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Nyugdíjas Kórus bemutakozása
12,30 Főzőverseny eredmény hirdetése
12,45 CsókakŐi Nyugdíjas Klub fellépése
13,00 Jócsontok Fehérvári Kutyasuli bemutatója
13,30 Szent György Kórus Énekel
14,00 Mesevár Óvoda műsora
14,30 A csókakői Általános Iskola műsora
15,00 Csókakői HUN-ok harci bemutatója
16,00 Csákberényi Csikósok lovas bemutatója
17,00 Szatzger Cecília fitnesz
17,30 Grigóliát Gabriella énekel
17,50 Barkócaberkenye Néptánccsoport fellépése
és táncháza
19,00 Bud Spencer Magig Hill együttes koncertje
20,00 Viking Zenekar

Tizenegyes rúgó verseny
13,00 Sakk szimultán
17,00-19,00 Foci meccs
Gyerekeknek ingyenes ugrálóvár, népi fajátékok, sportverseny

˝ 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.

