˝ Hírek
Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
2015. március, XIX. évfolyam 03. szám
Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt időszak bővelkedett
eseményekben. Igazi farsangi időszakot éltünk meg. Civil kezdeményezéseink és szervezeteink,
egyesületeink sok programmal ör-

A sportban sem volt téli szünet.
A Téli Kupa immár 37. alkalommal indult el, s február elején be is
fejeződött, ahol a Csókakő bajnoki
címét a Titánok csapata nyerte el. A
község sakkozói is megméretteték
magukat, a helyi bajnokságban. A

vendeztették meg a csókakőieket.
Az óvodában, iskolában jelmezbálokat, farsangi bálokat rendeztek
kicsiknek, nagyoknak. A borkedvelők sem maradtak program nélkül,
hiszen a borrend jóvoltából a rendi
gyűlések, két bormustra is színesítette a civiléletet Csókakőn. A házi
bormustra és a borvidéki bormustra
is azt jelezte, hogy a kedvezőtlen
évjárat ellenére, a helyi pincegazdák, és borászok értik a dolgukat, s sakkban Steiner László volt a legennek köszönhetően finom borokat jobb. A győzteseknek, résztvevőkkóstolhattuk.
nek ezúton gratulálunk!

Az asztaliteniszezők is elkezdték az edzéseket, s február utolsó
szombatján Molnár István vezetése mellett mérkőznek meg a pingpongosok. A Csókakői HUN-OK
sem maradhattak le az események
soráról, hiszen a várban két díszlövéssel szólaltatták meg a lengyel
barátainktól ajándékba kapott ágyújukat, a lengyel-magyar barátság
hangjának ágyúját. Remélem ennek
a barátságának hangja elért Lengyelországba. Most, elkövetkezett
a húsvét előtti böjt ideje, ami 2015.
február 18-tól 2015. március 29-ig
tart. A farsangi időszak a böjt kezdetével lezárult, mindenkinek aki
a rendezvényeinket szervezte, rendezte, részt vett benne, ezúton köszönöm aktívitását, segítségét.

Fűrész György
polgármester
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Felhívás

Várjuk a csókakői lakosok felajánlásait,
iskolánk vizes blokk rendszerének létrehozásához!
Gondolunk itt megmaradt csempe, járólap, ragasztó, csaptelep, osb lap,
mosdókagyló, WC, illetve anyagi hozzájárulás!

Felajánlásaikat
várjuk a

0622/583 016-os
telefonszámra!

Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassanak bennünket kezdeményezésünk és terveink megvalósításában!
Köszönettel:
Iskolai szülői szervezet

Hittantábor
Kedves Szülők!
Az idei hittantáborra már lehet jelentkezni, mely idén a
Fehérvárcsurgói Kaszap központban lesz, két turnusban. Jelentkezni

a nálam lehet, részletes programot
és jelentkezési lapot tudok adni.
A táborok időpontjai: kicsik (alsósok) június 22-27, nagyok: június
27-július 2. Idén tekintettel arra,

hogy nem kell messze utazni, és
a Fehérvárcsurgói Plébánia lesz a
szállásadónk a tábor összköltsége
8000 Ft lesz.
Bokorné Sörédi Zsuzsanna
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Egy est krónikája
A Csókakői Általános Iskoláért
Alapítvány kuratóriumának megbeszélésén merült fel az ötlet, hogy a
Kultúra napjához kapcsolódóan egy
műsoros jótékonysági estet lehetne
tartani a „helyi ifjú művészek” közreműködésével. Elkezdődött a lázas
munka, megkerestük a lehetséges
segítőket és fellépőket. Nagy örömünkre, mindenki az első hívószóra
mellénk állt.
2015. január 30-án 18 órakor
izgatottan vágtunk bele az est lebonyolításába. Az est műsorvezetője
Sáfár Melinda tanítónő és egyben
kuratóriumi tag volt. Köszöntője
után Bócz Éva és Kiszely Ildikó
zenés-verses összeállítása megadta
az est alaphangulatát. Magda Martina iskolánk volt tanulójának verse
könnyeket csalt a szemekbe. Beethoven C-Dúr rondója Ábele Helga
előadásában elvarázsolt bennünket.
Színvonalas, változatos táncbemutatóval léptek fel Szatzger Cecília
és tanítványai. Karger Virág szintén
volt tanítványunk, Karinthy Frigyes: Halandzsa című prózájának
ízes előadásával nevetésre késztette a hallgatóságot. Igazán bűszkék
vagyunk volt tanítványainkra, akik
általános iskolai tanulmányaik alatt
és utána is számtalan elismerést
kaptak vers és prózamondásaikért.
Ábele Helga- Demjén Ferenc: Szabadság vándorai, valamint Carlos
Santana: Holdvilág című művével
ajándékozott meg ismét bennünket.
Az hittük, hogy már nem lehet fokozni az est jó hangulatát, amikor
színre lépett Laki Marika- interaktív meséjével. A közönség soraiból
kiválasztott szereplőkkel egy fergeteges, mulatságos előadás része-

sei lehettünk. A mese és a népdal
egysége csodálatos érzést nyújtott.
Ezután következett a Kiszely család meglepetésprodukciója. Két apa
Krisztián és Dávid, két gyermek
Zselyke és Vince léptek a színre. A
tiszta gyermekhang a gitárkísérettel
a népdal egy újfajta zenei feldolgozásban előadva igazi kuriózum volt.
A műsor a Barkócaberkenye néptánccsoport változatos tánccsokrával fejeződött be, ahol a különböző
korosztály együtt táncolásában, vigadásában gyönyörködhettünk.

felajánlásokat, az önzetlen segítségeket. Guszter János az est folyamán a hangosításról gondoskodott,
köszönjük segítségét. Süteménnyel,
teával, meleg borral kínáltuk meg
a kedves vendégeinket, akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek.
Az esten összesen 32 ezer forint támogatást kaptunk, valamint a számlánkra érkezett Mórról 5 ezer forint
felajánlás, mert személyesen nem
tudott résztvenni az esten, de támogatni szeretett volna bennünket.
A kapott támogatást a gyermeknap

Ábele Mártonné kuratórium elnöke és Pálmai Rudolfné alapító virággal köszönte meg a szereplőknek
ezt a felejthetetlen, szép estét, ami
az igazi összefogásról, a segíteni
akarásról és a közös élményekről
szólt. Köszönettel tartozunk a szülői szervezetnek, pedagógusoknak,
támogatóinknak, akik nélkül ez
az est nem jöhetett volna létre. Az
előkészítő munkálatokban, az est
lebonyolításában, a vendéglátásban
aktívan részt vettek. Köszönjük a

programjaira szeretnénk fordítani.
Sajnos, a rossz idő és az influenza
járvány sokakat elriasztott az esttől.
Kérjük, adója 1 %-nak felajánlásával idén is támogassa alapítványunkat!
Kedvezményezett neve:
A Csókakői Általános Iskoláért
Alapítvány
Adószáma:18488209-1-0
Alapítvány kuratóriuma
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˝
Farsang gyerekeknek, felnotteknek
Január 6-tól, óvodai életünk mindennapjai a farsangi készülődés és a
farsangi vígasság megtartása köré
épültek.
Bármennyire is a szívünkhöz
nőtt, a karácsonyi dekorációt lebontottuk. Az angyalkák, mézeskalácsok, hópelyhek helyett színes füzérek, álarcok, bohócok díszítették
immár óvodánk épületét. Sok-sok
farsangi dalt és vidám verset tanultunk, tervezgettük, hogy ki minek
fog öltözni, megnézegettük a tavalyi mulatságról készült fényképeket, felelevenítettük élményeinket,
a technika segítségével bepillantottunk a mohácsi Busójárás és a velencei karnevál eseményeibe is, farsang napja előtt pedig forgácsfánkot
sütöttünk.
A gyerekek a fánk készítés valamennyi mozzanatából kivették
részüket. Segítettek a hozzávalók
kimérésében, a tészta összeállításában, a gyúrásban, sodrásban, a
nyers tészta darabok „összegubancolásában”, ami természetesen remekül ment. Ennél jobban már csak
a „lisztezés” műveletéből vették ki
részüket óvodásaink. Előszeretettel
hintették a lisztet a deszkára, tálcára, és persze jutott az asztalra és
a földre is bőségesen. Amikor már
összerakodtunk, elcsíptük két fiúcska beszélgetését, aminek az volt
a lényege, hogy ez volt a legjobb”
lisztes buli” az óvodában. Ők nagyon egyszerűen fogalmazták meg,
de ebben a két szóban benne volt
minden pozitív érzésük, élményük,
tapasztalatuk. Nem is kérdés, hogy
megérte!
Ebéd után természetesen megettük az addigra már kisütött forgács-

fánkokat. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy morzsa sem maradt!
Farsang napján jelmezbe öltözött
az óvoda apraja, nagyja. A gyerekek
szebbnél-szebb jelmezekben érkeztek, és nagyon élvezték, hogy erre
a napra egy varázslat részesei lehetnek. Természetesen, a gyerekek
nagy örömére, az óvoda dolgozói is
jelmezben voltak, kiskakassá, méhecskévé, dominóvá, varázslóvá, hó
tündérré, fekete macskává „változtak” néhány óra erejéig.
Sokat játszottunk, táncoltunk, a
szülők jóvoltából finomabbnál finomabb sütiket ettünk. Délelőttünket
színesítette Láposi Gabiék programja, akik zenéltek és táncot tanítottak
nekünk. Nagyon jó volt. Köszönjük
szépen!
A délelőtt még egy meglepetést
tartogatott a gyerekek és vendégeink
számára. Az óvó nénik eljátszották a
Kiskakas gyémánt félkrajcárja című
mesét. Természetesen ehhez néhányunknak ismét jelmezbe kellett
bújni. Piroska néni gazdasszonynak,
Kata néni szolgálónak, jómagam
török császárnak öltöztem, Zsuzsa
néni már viselte kiskakas jelmezét,
Anita néni pedig méhecskének öltözve töltötte be a mesélő szerepét.
Az élményt, amibe a gyerekeknek,
és amibe nekünk, szereplőknek részünk volt, leírni nem lehet. Látni
a gyerekek arcát, tágra nyílt, csodálkozó, és minden érzést elmesélő
szemét, hallgatni reakcióikat, ahogy
együtt élnek a mesével, elmondhatatlanul nagyszerű érzés volt. (Az,
hogy az óvó nénik is mennyire élvezték ezt az előadást, csak hab a
tortán.) Alig hevertük ki az ovis farsangi mulatságot, máris a felnőtte-

kére kellett készülődnünk. No persze, ez a készülődés nem a bál előtt
egy héttel kezdődött, hanem már
több hónapja tartott. Szülői szervezetünk lelkes tagjai, párjaikkal kiegészülve mindent megszerveztek,
előkészítettek, a művelődési házat
feldíszítették, és nagyon jó ötletekkel színesítették a bál témáját, ami
nem volt más, mint HOLLYWOOD
vagy inkább BOLLYWOOD, a filmek jegyében.
A bál remekül sikerült, amihez
hozzájárult Kiss Ferenc és Strammer
Tamás nagyszerű zenélése is. Aki ott
volt, biztosan jól érezte magát. Nagyon jó volt, hogy a vendégek legtöbbje ötletes jelmezben érkezett.
Jelmezeseknek, és jelmez nélkül érkezőknek egyaránt köszönjük, hogy
megtisztelték óvodánkat azzal, hogy
részt vettek rendezvényünkön.
Nem felejthetem el megemlíteni
a szülők produkcióját, aminek hatalmas sikere volt. Filmzenére adtak
elő egy koreográfiát, ami nagyonnagyon jól sikerült Köszönjük szépen, hogy ilyen aktívak, lelkesek!
Azért azt is megjegyzem, hogy
az óvoda dolgozóinak egy része is
készült egy kis produkcióval. Hogy
sikeres volt-e, döntsék el, akik ott
voltak.
Egy biztos, mi is lelkesek, aktívak voltunk, és nagyon jól éreztük
magunkat a gyakorlás és az előadás
alatt is. Dalunk szövegéből egy rövidke részletet megosztunk (nem a
művészi érték, csak a hangulat felidézése miatt!!!)
„A fenntartóval, hogyha beszélek, mert tornatermet nagyon remélek, a válaszuk, nem túl dicsérő,
egy határon ennyi türelmetlen nő!
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Kellene egy jó buli, a költségvetés
túl kicsi…”
Bálunk sikeréhez nagyon sokan
hozzájárultak! Köszönjük szépen
minden szülőnek, civil szervezetnek, vállalkozónak,
csókakői
lakosnak, ismerősnek,
barátnak, óvodai
dolgozónak, hogy
rengeteg tombola
tárggyal támogatták
bálunkat!
Sajnos a név
szerinti felsorolásra
nem merek vállalkozni, mert félek,
hogy valaki biztosan kimaradna.
Köszönjük szépen azoknak a
szülőknek a hozzá-
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a bálra, és köszönjük a zsír és házi
kolbász felajánlásokat is. Vendégeinket így egész éjszaka meg tudtuk
kínálni süteménnyel és szendvicsekkel is.

Végezetül név szerint is szeretném megköszönni azoknak a szülőknek a munkáját, akik szabadidejükből több napi munkát áldoztak
arra, hogy rendezvényünk sikeres

legyen. Szerveztek, dekoráltak,
bevásároltak, büfében helyt álltak, takarítottak, produkcióval
készültek …. és így tovább.
Balogh Péter és Klézli Rita,
Braun Béla és Tuli Eleonóra,
Czikora József és Steiner Mónika, Kiszelyné Maizer Beáta,
Kovács-Hagyó Gábor és KovácsHagyóné Holczer Ildikó, Lőrincz
Csaba és Lőrinczné Vas Márta
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Köszönjük szépen Karger Virágnak és Tarnai Ferencnek, hogy
fényképeikkel
megörökítették
a bál legjobb pillanatait, és köszönjük Fodor Kati és Kiss Gábor
Köszönöm szépen kollégáim segítségét is.
járulását is, akik a jegyek megvásármunkáját is. Nagyon sok mindent
lásával támogatták óvodánkat.
Tóthné Giczi Ildikó
Köszönjük szépen a sok-sok sü- tesznek, teszünk azért, hogy a Mesetagóvoda-vezető
teményt, amit a szülők készítettek vár Ovi egy nagyon jó ovi legyen!!!
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Dunka Sándor cikkének hetedik része
˝ ˝ a világháború - hadszínterek:
Megkezdodott
Az olasz front.
Az antant 1915 tavaszán látta,
hogy az Oroszország által indított
offenzíva nem hozta meg a teljes
sikert, ezért a háborús siker elmaradását diplomáciai sikerrel kívánták
pótolni. Az antant ekkor a korábban
Központi hatalmakkal szövetséges,
de most már semleges Olaszország
megnyerését, s háborúba lépését határozta el, természetesen az antant
oldalán. Olaszországnak megígérték, hogy győzelem esetén a Monarchiával szemben minden területi
követelését teljesítik, mire Olaszország elárulta korábbi szövetségesit,
s az antanttal 1915 április 26-án kötött „londoni egyezmény” alapján
1915 május 23-án teljes haderejükkel megtámadták Tirolt, a Doberdói

Caporetto-i csata

fennsíkot és az Adriai tengerparti
síkságot. A Monarchia határait csak
gyenge milicia védte, de az olaszok
támadását egyelőre ez is visszaverte.
Az olaszok az Adriai tenger partján
csak az Isonzó folyóig jutottak el,
s itt egymást követték az „isonzói”
harcok. Az I. II. és III. még jelentéktelen volt, a IV. 1915 november
10. és december 14. között már igen
véres. Az egyre erősödő olasz támadások kivédése érdekében a Központi hatalmak kénytelenek voltak
az orosz frontról csapatokat az olasz
frontra irányítani, s az erők fokozatosan kiegyenlítődtek.
Az orosz cár az 1915. évi vereségek után hajlott is a Központi hatalmakkal kötendő különbékére, ekkor
a megijedt antant hatalmak Olaszország háborúba lépésének fontos-

ságáról igyekeztek meggyőzni, s
a háború kedvező irányba történő
fordulásával biztatták. De a kedvező fordulat nem következett be. Sőt
amikor 1915-ben Conrad Szerbia és
Montenegro elfoglalásával befejezte
a balkáni háborút, 1916-ban támadást tervezett Dél-Tirolból az olasz
fronton. 1916 május 15-én Arsiero
és Asiago városokat megtámadta,
s május végén történt elfoglalásuk
után csapataink kiértek az olasz alföldre, s várható volt az olasz front
összeomlása. Ekkor az olaszok könyörgésére az antant elrendelte az
oroszok támadásának egy hónappal
történt előrehozását, s júniusban,
mint említettük, megkezdődött a
Brusszilov offenzíva, s ekkor az
olasz frontról csapatokat kellett átirányítani az orosz frontra. Az ola-
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szok pedig sok százezer orosz katona feláldozása árán megmenekültek
a megsemmisítéstől. Az olaszok a 6.
isonzói csatában nagy erővel a Doberdói fennsíkon Trieszt irányába
támadtak, az osztrák-magyar csapatok a támadást visszaverték. A 7. 8.
és 9. isonzói csatákban 1916 szeptember, október és november hónapokban viszont már a túlerő ellenére
sem tudtak eredményt elérni. A 11.
isonzói csatában az olaszok ismét a
tengerparton támadtak Trieszt irányába, de csak jelentéktelen sikert
értek el Görz megszállásával. Ennek
azonban hadászati jelentősége nem
volt, viszont nagy emberi veszteség
érte az olaszokat.
A meggyengült olasz erők ellen
a 12. isonzói csatában 1917 október
24.-én már a Monarchia csapatai
indítottak offenzívát, s ekkor bekövetkezett a caporettoi csoda, vagyis
a magyar-osztrák és német csapatok
Caporetto-nál áttörték az olasz frontot, az olasz csapatok dezertálódtak, s
pánikszerűen menekültek, több mint
300 ezer olasz katona esett fogságba, s csapataink óriási hadianyagot
zsákmányoltak. Október 27-én az
olasz hadvezetés elrendelte a visszavonulást, de a menekülő olaszokat a
Tagliamento folyó sem tudta megállítani, s az olaszok angol és francia segítséggel csak a Brenta felső
folyása és a Piave mentén tudtak új
állást kiépíteni. A front parancsnoka
Jenő főherceg volt, a támadó erőket
Ottó von Bülow német tábornok vezette. A támadást a front parancsnoka december 2-án állította le.
1918 október 16-án IV. Károly
király a Monarchia megmentése
érdekében kiadott egy manifesztumot, melyben a Monarchiát föderatív államnak nyilvánította, s
erre a nemzetiségek katonái sorra
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hagyták ott a harcteret. Az olasz
fronton is már csak a magyarok és
az osztrákok harcoltak. A hadsereg
felbomlóban volt, s az olasz fronton is fegyverszünetet kellett kötni.
A fegyverszünetet 1918 november
3-án Pádovában kötöttük meg, s az
Magyarország határait nem érintette. A Monarchia megbízottai aláírták
a fegyverszünetet, amelyhez a galád
olaszok egy pótjegyzőkönyvet csatoltak, mely szerint a fegyverszünet
csak november 4-én lép életbe. Ezt
az egy napot az olaszok katonáink
fogságba ejtésére és zsákmányolásra használták fel. Legjobb ezredeink
estek olasz fogságba, akik a fronton is a végsőkig kitartottak. Ennek
szomorú következménye lett, hogy
az országnak jóformán alig maradt
katonája, s rabló szomszédaink akadálytalanul tudták megszállni 1919ben hazánk területét.
A román háború.
Az antant Olaszország mellett
Romániát is be akarta vonni a Központi elleni háborúba. Ez az ugyancsak gyalázatos áruló állam azonban
még az olaszoknál is ügyesebben
zsarolta az antantot. Mindenek előtt
azt akarta elérni, hogy áldozat és
veszteség nélkül jusson Erdély birtokába, ezért semlegessége feladásáért azt kívánta, hogy amíg Erdélyt
megszállja, addig Oroszország védje meg Bulgária esetleges támadása
ellen. Mivel ebbe Oroszország nem
volt hajlandó beleegyezni, Románia
egyelőre várta a kedvező alkalmat
az antanthoz történő csatlakozás érdekében.
A Brusszilov offenzíva első
sikerei után 1916 július 6-án felajánlotta csatlakozását. Augusztus

17-én aztán titkos egyezményt írtak alá, melyben Románia vállalta,
hogy augusztus végéig megtámadja
a Monarchiát, s minden kapcsolatot megszakít Németországgal. Az
antant ezért odaígérte Romániának
Erdélyt, a Bánát egy részét és Bukovinát. Sőt katonai segítséget is biztosítottak számukra, s megígérték,
hogy a Szalonikiben állomásozó antant haderő megtámadja Bulgáriát.
Románia ezután titokban lefolytatott mozgósítás után augusztus 27én hadat üzent a Monarchiának és
még aznap éjjel három hadsereggel
betört Erdélybe.
A Központi hatalmak ekkor egységes vezetés alá rendelték balkáni
haderejüket. Az egységes haderő
főparancsnoka, - Mackensen német
tábornok - Duna hadserege rajtaütéssel elfoglalta Tutrakán dunai
román erődöt, a bulgárok betörtek
Dobrudzséba, a szaloniki antant
erőket pedig Bülow német tábornok a görög-macedon határon viszszaverte. Az Erdélybe betört három
román hadsereget a Monarchia katonái már szeptember végén kiverték Erdélyből. Mackensen Duna
hadserege pedig december 6.-án elfoglalta Bukarest-et és Plojesti-t. A
tönkrevert oláh csapatok még rendezett visszavonulásra sem voltak
képesek és fejvesztve menekültek
Oroszország felé. Az oroszok nem
örültek a románok hadbalépésének,
mert frontvonaluk meghosszabbodott anélkül, hogy használható román erőket kaptak volna arcvonaluk
védelméhez. A Központi hatalmak
katonái aztán jóformán az egész
Romániát megszállták és Románia
német közigazgatás alá került.
(következő újságunkba
folytatjuk)
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Móri Borvidék - Az ezerjó hazája - fotópályázat
- A publikálásokért pályázat kiA Móri Borvidék Hegyközsége
fotópályázatot hirdet a Móri Borvi- írója szerzői jogdíjat nem tud fizetni.
A kiíró a pályamunkákat térítésmendék – Az ezerjó hazája címmel
tesen és korlátlanul felhasználhatja,
azokat archívumában megőrizheti.
1, A pályázat témái:
- A Móri borvidék (tájak, szőlők,
4, a pályázat benyújtása:
présházak, pincék stb…)
- a pályázóknak pályaművüket
- A móri bor (borok, palackok,
e-mail-hez csatolva, digitális formápince belsők, hordók, stb…)
- A móri szőlő- és bortermelő ban kell megküldeniük a morhkt@t(emberek, arcok, szőlő- és pince- online.hu címre a tárgyban a „fotópályázat” szó megjelölésével
munkák stb…)
- az e-mail-nek tartalmazni kell
a pályázó nevét, címét, telefonszá2, A résztvevők köre:
- minden 18. életévét betöltött mát, valamint egy rövid leírást a
EU-s állampolgár, profi és amatőr képekről (pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy kiíró a pályázattal kapcsolatos
fotósok egyaránt
ügyekben a személyes adatait rögzítse, kezelje)
3, A pályázat részletei:
- benyújtási határidő 2015.10.10.
- minden résztvevő csak a saját
maga által készített fotókkal pá5, a pályázat díjazása:
lyázhat
- a kiíró a pályázat győztesét, il- egy fotós minimum 3, maxiletve helyezettjeit zsűrizés alapján
mum 10 fotóval nevezhet
- a fényképek lehetnek fekete fe- nevezi meg. A zsűri szakmai tagokból és elismert helyi személyekből
hérek, vagy színesek
- a fényképeket .jpg formátum- áll.
 a pályázat 1. helyezettje elban kell beküldeni
- a fényképek felbontása mini- tölthet egy két éjszakás 2 fő rémum 300 dpi
szére szóló hétvégét félpanzióval,
- a fényképek hosszabbik oldalá- wellness használattal a móri Hétkúti
nak minimális mérete 1024 pixel, de Wellness Hotelben ****, 50.000 Ft
erősen ajánlott a 2048 pixel, maxi- pénzdíjban, valamint a Móri Borvimális mérete 9933 pixel
dék boraiból összeállított 30.000Ft
- a fájlok mérete ne haladja meg értékű borcsomagban részesül (a
az 5 Mb-ot
borcsomag a wellness hétvége alatt
- a pályaműveket címmel és név- borkóstolókra is váltható a borvidék
vel kell ellátni (pl: Szüret a Vénhe- több pincészetében).
gyen_Minta József.jpg), javasolt a
 a pályázat 2. helyezettje 25.000
készítési hely megjelölése is
Ft pénzdíjban, valamint a Móri Bor- a fényképek lehetnek a pályázó vidék boraiból összeállított 20.000Ft
által szerkesztett vagy manipulált értékű borcsomagban részesül (a
képek (kérjük ennek megjelölését)
borcsomag borkóstolókra is váltható
- nevezési díj nincs
a borvidék több pincészetében).

 a pályázat 3. helyezettje
10.000 Ft pénzdíjban, valamint a
Móri Borvidék boraiból összeállított 10.000Ft értékű borcsomagban
részesül (a borcsomag borkóstolókra is váltható a borvidék több pincészetében).
- A pályaműveket kiíró elektronikus felületen közönségszavazásra
is bocsájtja. A közönségszavazás
győztese a Móri Borvidék TDM
Egyesület ajándékát kapja.
6, eredményhirdetés:
- A pályázat eredménye
2015.11.05-én a móri Lambergkastélyban kerül ünnepélyes kihirdetésre.
- az eredményhirdetés egyben a
pályaművekből készült kiállítás ünnepélyes megnyitója is
7, pályázati naptár:
Pályázat
meghirdetése:
2015.02.23.
- Beadás határideje: 2015.10.10.
- Zsűrizés időpontja: 2015.10.16.
- Közönségszavazás ideje:
2015.10.10 - 2015.10.23
- Kiállítás megnyitója, eredményhirdetés: 2015.11.05.
A pályázat támogatói:
- Mór Városi Önkormányzat
- Lamberg-kastély Kulturális
Központ – Mór
- Móri Borvidék TDM egyesület
- Hétkúti Wellness Hotel **** Mór
- Brindisi Szent Lőrinc Borrend
- Mór
Mór, 2015.02.23.
Varga Máté sk
elnök – Móri Borvidék HK
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Borrend
Az éve eleje legalább olyan gyorsan telt, mint a karácsony bűvkörében
eltöltött napok, így szinte észre sem
vettük, hogy elmúlt a tél és itt a tavasz.
Sokan, sokat írtak a korábbi lapszámban, így a borrend cikkének nem
maradt hely. Ez persze nem jelenti
azt, hogy Csókakő egyik legaktívabb
civil szervezete pihent volna, sőt!
Az új év, most már hagyományosan,
Bognár Gábor nagymester rezidenciáján indult.
A Bogi pince szezonnyitó rendi
gyűlése a megszokott módon zajlott.
Ez azt jelenti, hogy a Bognár család
szívét-lelkét kitette a vasalt terítővel
takart asztalokra. Ilyenkor kielemezzük az elmúlt évet, az év végi rendezvényeket különösen, falatozunk és
gyakran nótázunk is. Most a nóta elmaradt, de ettől függetlenül, köszönjük, hogy ott lehettünk, hogy annyi
finomságot megkóstolhattunk, hogy
beszélgethettünk a fatüzeléses tűzhelyben parázsló hasábok ropogása
közepette. Január derekán a csókakői
borosgazdákat hívtuk meg egy bensőséges „házi mustrára”. Itt az érdeklődők megkóstolhatják egymás borait és
véleményt mondhatnak arról, ha úgy
tartja a kedvük. A vélemények és a
borok jók voltak, különösen a tavalyi
embert és szőlőt próbáló időt figyelembe véve. A kóstolásra felkínált borokat Csókakő 2014-es Pünkösdi királynője, Havasi Rita és lánya, Szűcs
Anna Barbara töltötte a szigorúnak
éppen nem mondható bírálók poharába éppúgy, mint kiemelt vendégünknek, Lincz István úrnak. Kőrösi Imrével érkezett a házi mustrára Lincz úr,
akinek több alkalommal is kikértük
a véleményét, különösen a vitatott

borokkal kapcsolatban. Aztán eljött
a nagy felkészülést, szervezést, utánajárást igénylő Borvidéki Bormustra. Mórról, Sörédről, Csákberényből
és Zámolyról vártuk vendégeinket.
Utóbbi csapat azonban kénytelen volt
meghátrálni a sűrű hóesés miatt, így
ők nem ismerkedhettek meg a csókakői gazdák legújabb kincseivel.
Az este nagyon jó hangulatban telt,
a bírálatok szakszerűek voltak. Horváth Csaba borlovag, korábbi hegybíró, vezette le a 27 mintát felsorakoztató
szakmai programot. A Móri Borvidék
Közös hegyközségének vezetői távol
maradtak a csókakői mustráról, ami
nagy hibának bizonyult, mert mindent
elkövettünk, hogy méltó zárása legyen
a csókakői állomás a rendezvénysorozatnak. Szatzger Cecília hastánca,
a borlovagok és borhölgyek főztje,
a Barkócaberkenye Néptánccsoport
hölgykoszorújának
sürgés-forgása
tette igazán színessé, látványossá az
idei utolsó bormustrát. A kemencében
sült étel elsősorban Végh Györgyhöz
és feleségéhez, Margóhoz köthető, de
sokan kivették a részüket az előkészítéskor a munkából.
A jó borok segítettek a nagy adag
étel megemésztésében, de azért rásegítettünk egy kis pálinkával is. Természetesen sosem maradhat el, Csókakő kincse, mindnyájunk kedvence,
a szikvíz, amit a Hartl család mindig
és mindenkor, ellenszolgáltatás nélkül
biztosít rendezvényeinkre.
Sorolhatnám még tovább a pakolásban, felszolgálásban, takarításban
és a zárás előtti levezető beszélgetésben segítő barátok nevét, de felesleges.
Mindenki igazán a magáénak érezte ezt a rendezvényt, így a most kö-

vetkező sorokat is a magáénak érzi
majd.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek azt a jókedvet, vidámságot és barátságot árasztó hangulatot,
amelyben észre sem veszi a borlovag, hogy dolgozik. Köszönjük a támogatást, a segítséget mindenkinek,
aki egy kicsit is fontosnak tartja azt a
munkát, amit a borrend végez a csókakői borok ismertetése, hírnevének
öregbítése érdekében. Természetesen
köszönjük a gazdáknak is, hogy boraikat elhozták, górcső alá engedték,
hiszen ők legalább annyit dolgoznak
a borokkal, mint a borrend a szakmai
rendezvényekkel.
A februári rendi gyűlés sem maradt
el. Fűrész György és Visegrádi József
tagtársunk volt a házigazdája a második összejövetelnek, ahol többféle
pálinkával, borral, ropogtatni valóval
és még több szeretettel láttak minket
vendégül. A vadpörkölt volt a hab a
tortán, ha élhetek ezzel a képzavarral.
Zárásként a Barkócaberkenye néhány
tagja is megtisztelt minket jelenlétével, ami nagy segítség volt a záróra
előtti nótázásban, mert így tiszta hangok is vegyültek a mi hangjaink közé.
Most már a Csókakői Borversenyre készülünk, ahol, nagyon bízunk
benne, sok jó eredmény születik. A
bíráló bizottságot, ahogy már jó ideje,
távolabbi borvidékek szakembereiből
válogatjuk. Előtte azonban a borokat
kell olyan állapotba hozni, hogy mindenki büszkén vihesse el a versenyre.
Ez a munka nehéz, de nemes és a legfontosabb része maga a kóstolás!
Egészségükre!
palocsai jenő
krónikás
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˝ ˝ a Téli Kupa
Befejezodott
Befejeződött a Téli Kupa, meg
van Csókakő bajnoka, gólkirályt,
legjobb játékost, legjobb kapust és
legsportszerűbb csapatot is hirdettek a szervezők. Megrendezésre
került az idei évben is a Csókakői
Sakk Bajnokság, ahol szintén bajnokot avattak.
Téli Kupa 2014/2015 Csókakő,
2015. február 8. IX. forduló
Vértesalja Gyermekei – Öregfiúk
5–9 (1 – 1)
Gólszerzők: Kalauz László,
Weiger Bence, Falusi József (3)
(Vértesalja Gyermekei) Végh Gyula (3), Redolfi Dániel (2), Fülöp
Gábor, Réti Patrik (2), Kiss Ferenc
(Öregfiúk)
Az Öregfiúk és a Vértesalja
mérkőzése gólzáporosra sikeredett.
Mindkét csapat támadó szellemben
lépett fel, s kevesebb figyelmet fordítottak a védelemre. A nézőknek
tetszett ez a felfogás, hiszen 14 gól
született ezen a mérkőzésen. Az
Öregfiúk mindent megtett, hogy
nyerjenek. Az első
félidő még kiegyenlített volt, aztán a
fiatalos lendületben
játszó „öregek” a
régi idők nagy fociját idézve négy
góllal győzte le az
eredmény után futó
Vértesalja Gyermekeit. A következő
héten, az örök rangadón
megláttuk,
hogy a Felvidék ellen is elég volt ez a
lelkesedés.

TBC – Suhancok 4 – 5 (0 – 1)
Gólszerzők: Hornich Tamás,
Varga Tóth Sándor (3) (TBC)
Kutassy Barnabás, Répási Tamás
(2), Preszter Balázs (Suhancok)
A TBC öt emberrel létszámhiányosan állt fel erre a mérkőzésre.
Az első mérkőzést a TBC nyerte
meg, ám amekkora áldás, ugyanolyan átok is lehet az emberelőny.
A TBC játékosai nagyon motiváltak voltak, mind emberileg, mind
fizikailag minden erőtartalékukat
mozgósították. Meg is lepték ezzel
a Suhancokat, sőt kétszer a második
félidő során vezettek is a mérkőzésen. Az emberelőny, viszont előny,
és a végén ezzel az előnnyel egy gólos győzelmet arattak a Suhancok.
Felvidék – Titánok 2 – 1 (1 – 1)
Gólszerzők: Elek Ramón (2)
(Felvidék) Zsolnai Norbert (Titánok)
A tavalyi bajnok és az idei bajnok találkozója egyértelmű rangadót hozott. A múltkori Felvidék
elleni emberhátrányból elcsípett

titános győzelem után a Felvidék
javítani szeretett volna. A Felvidék
ezen a mérkőzésen a játék képét tekintve fölényben játszott, a Titánok
viszont görcsösebben adták elő azt
a játékot, amit játszani szoktak. Az
első félidőben még kiegyenlítettebb
volt a játék képe és az 1-1-es eredmény is ezt tükrözte. A Felvidék a
második félidőre fölénybe került, és
2-1-re megnyerték a találkozót.
Téli Kupa 2014/2015 Csókakő,
2015. február 15. X. forduló
Titánok – TBC 16 – 1 (9 – 0)
Gólszerzők: Szabó Szilárd (9),
Zsolnai Norbert (5), Bognár Zsolt,
Máhr Dániel (Titánok) Czira Levente (TBC)
A Titánok már múltkor sem kímélték a TBC-ét, s most sem voltak
kíméletesek a szebb napokat látott
ellenfelükkel. Az eredmény önmagáért beszél, egyértelmű Titánok
fölényt mutat maga az eredmény is.
A TBC próbálta megállítani a Titánok eredményes játékát, ám a piros-fehérek ezen a
hétvégén, egyedül
a Czira Levente
góljának és a Legsportszerűbb Csapat címnek örülhettek. A Titánok
viszont a bajnoki
cím mellett most
már
örülhettek
Zsolnai Norbert
gólkirályi címének is, aki a 24.
találatának megszerzésével már
behozhatatlan volt
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A XXXVII. TÉLI KUPA
TÉLI KUPA 2014/2015
a góllövő versenyben. Gratulálunk a
2014/2015 végeredménye a X. forLEGJOBB KAPUSA:
nagyszerű eredményéhez!
duló után:
TRENKA DÁVID (FELVIDÉK)
Felvidék – Öregfiúk 1 – 7 (0 – 2)
1. Titánok 10 901 59 – 9 27
TÉLI KUPA 2014/2015
Gólszerzők: Elek Csaba (Fel2. Felvidék 10 613 31 – 25 19
LEGSPORTSZERŰBB CSAPAT:
vidék) Rabóczki Zsolt (4), Redolfi
3. Suhancok 10 415 33 – 32 13
TBC
Dániel, Réti Patrik (Öregfiúk)
4. Öregfiúk 10 415 35 – 46 13
Ez a mérkőzés 1978 óta a Téli
5. Vértesalja Gyermekei
A Téli Kupa eredményhirdetésKupa örök rangadója. A két csapat
10 406 32 – 49 12
ét követő napon 2015. február 22között 1994 óta elég egyoldalú volt
6. TBC 10 118 27 – 56 4
én rendezték meg a Csókakői Sakk
a mérleg, bár volt az elmúlt években
Bajnokságot. Az idei
olyan mérkőzés, hogy
versenybe hatan nevezmegszorították a Felvitek. A bajnoki címet az
déket az „öregek”. Most
idei évben Steiner László
ezen a hétvégén fordult
nyerte el, ezüst érmes lett
a kocka, s az Öregfiúk
Kis Miklós és bronz érnagyarányú győzelmet
met szerzett Vass Zoltán.
aratott a tavalyi bajnok,
A bajnokság végeredméidei ezüst érmes ősi riványe a következő lett:
lis felett.
Az Öregfiúk az elmúlt
Csókakői Sakk Bajévek holtpontjáról elmoznokság 2015. Végereddulva eredményes évet
mény:
zárt, s végül 7-1-es győzelemmel szépen fejezte
1.
Steiner
be az idényt.
László 10 pont
2. Kis Miklós 8 pont
Suhancok – Vértesalja Gyerme3. Vass Zoltán 6 pont
TÉLI KUPA 2014/2015
kei 4 – 5 (2 – 1)
4. Zsolnai Mihály 4 pont
BAJNOKA:
Gólszerzők: Szing András (2),
5. Király Gyula 1 pont
TITÁNOK
Répási Tamás, Kadlecsik Péter (SuFűrész György 1 pont
hancok) Falusi József (3), Kalauz
TÉLI KUPA 2014/2015
László, Preszter György (Vértesalja
A téli bajnokságok közül még a
EZÜST ÉRMES:
Gyermekei)
Csókakői
Asztalitenisz Bajnokság
FELVIDÉK
A Suhancok bronz érme a végén
van hátra Molnár István szervezésémég megingott ugyan, de a Vértesben, amiről természetesen a követTÉLI KUPA 2014/2015
alja nem tudta letaszítani a „darakező számban be fogunk számolni.
BRONZ ÉRMES:
zsakat” a dobogó harmadik fokáról.
A bajnokság 2015. március 21-én
SUHANCOK
Az első félidőben még a Suhancok
kezdődik.
diktálták az iramot, aztán lassan, de
Minden drukkert, nézőt szereTÉLI KUPA 2014/2015
biztosan a Vértesalja Gyermekei az
tettel vár a Váralja SC Csókakő új
GÓLKIRÁLYA 24 GÓLLAL:
utolsó pillanatig harcolva vették át
az uralmat a pálya felett. Nagyot ZSOLNAI NORBERT (TITÁNOK) vezetősége.
hajrázott a Vértesalja Gyermekei a
Hajrá Csókakő!
TÉLI KUPA 2014/2015
kupa végére, ám ez az erőfeszítés az
LEGJOBB JÁTÉKOSA:
idén „csak” az utolsó előtti helyre
Fűrész György
RÉTI PATRIK (ÖREGFIÚK)
volt elegendő.
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Tavaszi Családi Délután
Szeretettel várjuk a Kicsiket és éhségét is csillapíthassa.
a Nagyokat szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy töltsenek el velünk egy
Köszönöm a segítséget Felker
kellemes délutánt március 29-én 15 Linda tanárnőnek és Klézli Rita
SzMSz elnöknek!
órától a focipályánál.
Mindenki elkészítheti és kidíszítheti a saját papírsárkányát, amit végül együtt reptethetünk a magasba.
Akinek kedve tartja, hozzon nyársra
valót, hogy a sárkányeregetés után

További információ kérhető
Forstner Éva
családsegítőnél
a 06-30/450-5623-as
telefonszámon!

Március a kertben

˝ 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.

