
Csókakoi Hírek
A polgármesteri hivatal lapja

 ˝

Tisztelt Csókakőiek ! 

Az elmúlt időszak is bőven ellá-
tott bennünket feladatokkal, és ese-
ményekkel. Csókakőn október 10-én 
megrendeztük a hagyományos szüre-
ti felvonulásunkat, az egészségnapot 
és Halszálkafesztivált, ahol számos 
civil szervezet, csoport lépett fel. Úgy 
gondolom, hogy igazán jól sikerült 
rendezvényen vagyunk túl és ezúton 
is köszönöm mindenkinek a részvé-
telt, hogy emelték rendezvényünk 
színvonalát. 

Megemlékeztünk a Csókakői Álta-
lános Iskola diákjainak segítségével 
az 1956-os forradalomról és szabad-
ságharcról, a 25 évvel ezelőtt megala-
kult önkormányzatokról, majd megko-
szorúztuk az 1956-os emléktáblát a 
községházán. A felkészítő pedagógu-
soknak, és a diákoknak ezúton is kö-
szönjük a színvonalas műsort. 

          Csókakő, 2015. október 30.                                                              

                                Fűrész György 
                                polgármester

2015. november XIX. évfolyam 11. szám
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Önkormányzati hírek 

A rendezvényeken túlmenően, az 
elmúlt hónap is bővelkedett felada-
tokban is. Megkezdtük a Fejér Megyei 
Önkormányzat koordinálása mellett a 
Csókakőt, Mórral  összekötő hivatás-
forgalmú kerékpárút építését. Az út 
építése mellett az úthoz kapcsolódó 
vízrendezés is része az elvégzendő 
munkáknak, így reményeink szerint 
több évtizede fennálló problémák 
szűnnek majd meg. Az elnyert pályá-
zat csókakői része 115 millió forint 
értékben kerül megvalósításra. 

Csókakő Község Polgárőr Egyesü-
let segítségével sikerült egy 9 szemé-
lyes kisbuszt nyerni Csókakőnek. Az 
elnyert pályázat mintegy 13 millió fo-
rintos beruházást jelent a községnek, 
amit Európai Uniós forrásból fi nanszí-
rozunk. A megvalósításban való tevé-
keny részvételért külön köszönetemet 
fejezem ki Ábele Mártonnak és Ábele 

Mártonnénak és Csókakő polgárőr-
ségének. 

A községi könyvtárunk az elmúlt 
hetekben új helyre költözik, az Idősek 
Otthonának erre a célra kialakított 
helyiségébe. A könyvtár berendezése 
most még folyamatban van, Mensáros 
Zsuzsánna könyvtárosunk irányítása 
mellett, akinek áldozatos munkáját 
ezúton is köszönöm. A könyvtárunk-
kal kapcsolatban már arról is tudom 
tájékoztatni az olvasóinkat, hogy az 
NKA segítségével, berendezésre és 
felszerelésre 2.7 millió forint támoga-
tást nyertünk el, ami azt jelenti, hogy 
nem csak a könyvtár helye lesz új, 
hanem teljesen megújul a könyvtár 
teljes belsője is. 

A novemberi hónapban számos 
rendezvény is várható, hiszen no-
vember 21-én a Művelődési Házban 
SZMK iskolai bál lesz, ahová minden-

kit szeretettel várnak a szervezők. A 
Téli Kupa is ebben a hónapban indul, 
mivel november 28-án 18 órakor sor-
solják a Vadász Vendéglőben a fordu-
lókat. A Téli Kupára nevezni eddig az 
időpontig, tehát november 28-ig le-
het, az első fordulót, 2015. december 
6-án vasárnap rendezik meg. A kará-
csony közeledtét jelzi, hogy november 
29-én 17 órakor elindul az ünnepet 
váró Adventi eseménysorozatunk, 
ahol együtt várjuk megváltón, Jézus 
Krisztus születésének napját, szent 
misztériumát. Rendezvényeinkre min-
denkit szeretettel várunk!

Csókakő, 2015. október 30.                                                                                

Fűrész György 
polgármester
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         1848-49-es és 1956-os megemlékezés
Október 6.

Őszi napnak mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 

Egy-egy könny a szentelt helyre, 
Hol megváltott - hősi áron - 

Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom. 

Az aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi rózsa, 

Hulló levél búcsúcsókja; 
Bánat sír a száraz ágon, 

Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom. 

Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre, 

Bús szívünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet; 

Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 

Az aradi tizenhárom. 

Ady Endre 

Varjú-koszorú

Sortüzek döreje szédít,
szív szakad és vakolat,

gyász-szalagok közt az Édes
már megint sírvafakadt.

Fél a fű, a vézna füst is
ijedten legöndörül,

félelem dobog a házban,
a tájban körös-körül

Fekete bársony-koloncok
örvényét veti az ég,

varjú-koszorú fölöttem,
rajtam hideg veríték.

Nagy László

Egyházi hírek
„…Mit tegyek veled? „Mester – kérte a vak –, hogy lássak.” 

Jézus így szólt hozzá: „Menj, a hited meggyógyított.” 
Mk 10,51b,52a

   A múlt vasárnapi missziós gyűjtést 
továbbítottuk az Egyházmegye felé, 
köszönjük adományaikat!
Temetői megemlékezéseket tartot-
tunk Mindenszentek napján délu-
tán a temetőkben. A megemlékezés 
végén kérhették híveink a sírhelyek 
megáldását. Sokan éltek ezzel a 
lehetőséggel. Csókakőn a Temetői 

Kápolna, pénteken, szombaton, 
vasárnap és hétfőn  folya-matosan 
nyitva tartott, így adva lehetőséget 
az oda betérőknek, hogy a meg-
szentelt helyen róhassák le  ke- 
gyeletüket,illetve imádkozhassanak 
hallottaikért. A kápolna feldíszítésé-
ben résztvevő asszonyok munkáját 
ezúton is köszönjük.      

Mindenszentek és Halottak Napján 
is ünnepi miserendet tartottunk. 
Csókakőn szombaton Bokorné Söré-
di Zsuzsa kántor közreműködése 
mellett, és Sörédi Pál várnagy 
vezetésével a Brindisi Szent 
Lőrincnek szentelt várkápolnában 
a Várbarátok Társasága tartott 
megemlékezést a várban elteme-
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tett középkori és újkori lovagokért, 
hallottakért. Vasárnap délelőtt 11 
órakor Szendrei Mihály igeliturgiát 
tartott templomunkban. Temetői 
megemlékezés vasárnap Minden-
szentek napján tartottuk délután 
15 órakor a temetői keresztnél, 
ahol Horváth József atya mondott 
litániát, az elhunytakért. Másnap 
hétfőn délután 17 órakor Mórocz 
Tamás plébános mondott szent mi-
sét a Halottak Napján a csókakői 
Szent Donát Templomban.

Az elmúlt havi újságban meghir-
detett Bodajk – Csíksomlyó 
zarándoklatot sikeresen  meg-
szerveztük. Az október 22-től ok-
tóber 27-ig tartó zarándoklatra 
Bodajkról, Csókakőről, Sörédről, 
Csákberényből, Zámolyról, 
Balinkáról voltak hívek, akik 
megtöltötték az erdélyi  zarándok-
latra megrendelt buszt. A zarán-
dokokat az ezer éves határ mentén 
Gyimesbükkben, a Hidegségben 
szállásoltuk el. A festői környezet, 
a csodálatos hely, igazán alkalmas 
volt a lélek megpihenésére, és az 
imában, elmélkedésben történő 
feltöltekezésre. A zarándoklat alatt 
három szent misét tartottunk: 
Zágonban, Csíksomlyón és Gyimes-
bükkön. Megismerkedtünk a helyi 
közösségekkel, plébánosaikkal, 
gondjaikkal, örömeikkel, templo-
maikkal, hitéletükkel. Az utazás 
megszervezésében nyújtott segít-
séget, ezúton is köszönjük Laki 
Marikának.

Liturgikus elmélkedés

Szent I. Kelemen pápának a korin-
tusiakhoz írt leveléből
(Cap. 19, 2 – 20, 12: Funk 1, 87-
89)
Jóságos Istenünk célszerűen alkot-
ta meg a világot

    Tekintsünk az egész világ Atyjára 
és Teremtőjére! Ragaszkodjunk 
erősen a békének tőle kapott 
kiváló és túláradó adományaihoz 
és jótéteményeihez! Elmélkedve 
gondolkodjunk róla, és lelki sze-
münkkel lássuk meg az ő hosszan 
tűrő jóakaratát! Nézzük, milyen 
jóságosnak mutatja magát minden 
teremtménye iránt! 
     Az ég békében engedelmeskedik 
az ő akaratának, mert gondviselése 
kormányozza. A nappal és az éjsza-
ka egymást nem akadályozva fut-
ják az általa előre meghatározott 
pályájukat. A Nap, a Hold és a csil-
lagok kara az ő törvénye szerint 
hiba nélkül, teljes összhangban 
jár kijelölt útján. A föld az ő akara-
ta  szerint meghatározott időben 
megtermékenyül, hogy bőségesen 
ellássa táplálékkal az embereket, 
állatokat és mindazt, ami rajta él. 
Nem vonakodik, és nem változtat 
semmit sem azon, amit Isten elren-
delt. 

     Az örvények felkutathatatlan 
világa és a tenger mélységének 
ismeretlen tájai ugyanazokra a 
törvényekre hallgatnak. A végtelen 

tenger tömegét az ő rendelése da-
gasztja árrá, és az nem lépi át a 
neki kiszabott határokat, hanem az 
ő parancsa szerint viselkedik. Azt 
mondja ugyanis az Úr: Eddig jössz, 
és hullámaid önmagadban törnek 
meg (vö. Jób 38, 11). Az ember 
számára bejárhatatlan óceán és a 
rajta túl levő világok az Úr ugyana-
zon törvényeinek kormányzása 
alatt állnak. 

     Békében követik egymást a 
tavasz, nyár, ősz és tél évszakai. A 
maguk sajátos idején még a szelek 
állomáshelyei is késedelem  nél-
kül teljesítik feladatukat. Az élet 
és az egészség szolgálatában álló 
állandó források is szünet nélkül 
nyújtják vizüket az emberek életé-
nek fenntartására. Még a legkisebb 
állatok is békében és egyetértés-
ben élnek közösségükben. 

     Mindezeknek a nagy Alkotó és 
a mindenek Ura adta meg a békét 
és összhangot. Ő jót tesz minden-
nel, elsősorban pedig velünk, akik 
irgalmasságához menekülünk a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által, akinek 
dicsőség és fölség mindörökké.

 Ámen.

Csókakő, 2015. október 30.

Irodai szolgálat: 
Bodajki Plébánia Hivatal

  
Hétfő: 14.00-16.00; 

kedd,szerda 8.30-12.00,
 14.00-16.00; csütörtök: zárva; 

péntek: 8.30-12.00 
Tel: 22/410-039,

 www.segitoszuzmaria.hu,
 e-mail: 

bodajkiplebania@t-online.hu
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˝Csókakoi versek

Földre szállt angyalok

Földre szállt angyalok,
Kiket a sors rám hagyott, 

Most mégis merre vagytok?
Érzem én, a közelben,

Nem csak rám vigyáztok,
És nagyon sok, jó dolgot csináltok.

Számtalan tanácsot sugalltok meg nekem
És sok-sok dolgot tesztek meg mellettem.

Jó dolgokat tesztek-vesztek
És mindenkit nagyon szerettek

Uratok parancsát őrzi két szemetek,
Hogy mindenkit Tiszta szívből szeressetek!

S ki hisz bennetek, titeket,
A legjobban szeret az az,

Ki e verset írta:

CSAK

2014.06.19.

Könnyek közt ébredni

Könnyek közt ébredni nehéz,
Kit elsodor a tavaszi szél,

Bánat nem árt, se használ neki.

Mit tegyen, ki fiatal, sőt szeretik?
Ki öreg, s örökre feledik.

Szerelmesnek lenni, harcolni, s küzdeni,
Élet-halál közt létezni.

Szomorú sors vár arra, ki ezeket feledi,
Élete Istene róla kezét leveszi.

Harcolj a szerelmedért, s egy dolgot ne feledj!
A múltat elfelejteni soha nem lehet.

Romlott élet, romlott vég,
Élj vidáman, s boldog légy!

CSAK

2015.04.11. 

Borrendi hírek, borrendi krónika
Töretlen kedvvel és lelkesedéssel 
folytatják a Szent Donát Borrend 
lovagjai a munkát, melyet vállal-
tak. Ilyenkor, ősszel, rendezik a 
legtöbb borral és szőlővel kapcso-
latos ünnepet, szerte az országban 
és tagjaink saját pénzüket, ide-
jüket és a borrend saját készítésű 
zászlós borát nem sajnálva elviszik 
Csókakő jó hírét a szélrózsa min-
den irányába.
Közben készülünk az év végére, az 
adventi vasárnapokra, az évzáró 
rendezvényünkre, a János-napi 
boráldásra és az éjféli misére.

Ahogy azt megszokhatták, az elmúlt 
hónapban is volt rendi gyűlés, mely-
nek házigazdája ezúttal Takács Jó-
zsef és Végh József volt. Az ügyrendi 
rész után az ízletes paszulyos-csül-
kös káposztát még finomabb borok-
kal öblíthettük le. A szép estét és a 
jó hangulatot ezúton is köszönjük a 
Józsiknak.
Elérkezett hát a november és vele 
együtt a szőlő hosszú, téli pihenője. 
A szőlősgazda azonban ilyenkor 
sem pihenhet. Nemcsak a nehezen 
tisztuló borokkal kell sokat foglal-
kozni, hanem a lehullott szőlő és 

gyümölcsfa levelekkel is, ugyanis a 
rajtuk pihenő, áttelelő képletek, az 
emberekhez hasonlóan, a tavaszt 
várják. A színpompás takaró mé-
lyén pedig rovarok, peték, lárvák 
alszanak téli álmot, támadásra 
készen, ezért jobb ha ásással, szán-
tással vagy lombseprűvel eltün-
tetjük ezt a hangulatos, ám fertőző 
leplet. A fiatal tőkék nehezen viselik 
az alacsony hőmérsékletet, ezért 
érdemes takarásukról gondoskod-
ni. A bor sem kedveli a hideget, erre 
is érdemes figyelni, de a kénszintek 
folyamatos ellenőrzése még ennél 
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Sárgul a Berkenye

Barkócásnak lenni –bárki bármit is 
mond- öröm, kiváltság és büszke-
ség! Mindegy, hogy gyerek, avagy 
fölnőtt az illető, hiszen mindany-
nyiunk számára örömet okoz, ha 
örömet okozhatunk.
Már-már visszajáró vendégei 
vagyunk a helyi idősek otthonának. 
Az pedig, hogy közkívánatra me-
hettünk az ünnepségükre fellépni, 
különösen szívmelengető volt. 
Az idősek világnapján maroknyi 
Barkócás küldöttség énekelt, tán-
colt az otthonban. Gyerkőceink 
ismét kitettek magukért. 
Valószínűleg ezek a gyerekek majd 
egészen máshogy viszonyulnak az 
idősekhez, betegekhez. Mert akár 
ismeretlenül is, de adni tudnak 
nekik kincset érő nevetést, mo-
solyt, vidámságot.
A szüreti felvonulás napján va-
lami különleges erő elűzte az 
esőfelhőket a falu fölül. Napsze-
müveg nem kellett ugyan és éppen-
séggel melegünk sem volt, de lega-
lább esernyőre nem volt szükség. A 
halászlevek is rendben elkészültek. 
Ahány bogrács, annyi féle praktika 

szerint. A Barkóca ismét a bor-
renddel karöltve lépett színre a 
fesztiválon. Ki hogyan tudta, úgy 
vette ki a részét a munkálatokban. 
A mi Haász Mikink idén is gyúrt, 
ropogtatott, tekert, masszírozott 
egész délelőtt. S mire felhangzott 
a kisbíró dobpergése –elindítván a 
szüreti felvonulást- addigra már el-
nök urunk felsorakoztatta a szállító 
járműveket sofőröstül. A hosszú 
konvoj a megszokott útvonalat körül-
járva, a megszokott fogadtatással, 
jókedvvel, vidámsággal járta be a 
falut. Legfrissebb Barkócásaink: 
Ica, Fanni és a kis Ábel, izgalom-
mal telve húzta magára a viseletet 
és táncolta a begyakorolt kore-
ográfiákat. Azt hiszem, aznap nem 
kellett altató senkinek. Köszönjük 
a sok finomságot, amelyekkel az 
egyes állomásokon kínáltak ben-
nünket. Erről szól az igazi „csókai 
vendégszeretet”. Itt valóban öröm 
adni és öröm kapni!
A Vértesi Natúrpark október 22-
én ünnepelte 10. születésnapját. 
Ez alkalomból kapott meghívást a 
Barkócaberkenye Egyesület a vér-

tesboglári Boglártanyára. Mivel 
gyermekvetélkedő is színesítette 
a programot, ezért kis hajtásaink 
színe java is felsorakozott. Magunk-
ra hagyatva egy csapatot alkotva 
kellett az ügyességi, majd pedig 
az elméleti feladatokat megolda-
niuk. Fölnőtt csak távolról figyel-
hette, hogyan osztják meg egymás 
között a tevékenységeket. A Natúr-
park 17 településéből nem minden 
iskola képviseltette magát, de a 
csókakőieket csak az oroszlányi 
és a csákvári csapat tudta leköröz-
ni. Így hozták el a megtisztelő 
bronzérmet! Miközben a gyerekek 
versenyeztek, a többi település 
szabadtéri bográcsos –és nem 
bográcsos- hagyományos ételeket 
készített. Kis falunk képviseletében 
a borrend vezényletével csókakői 
kolbászlevest főzött, hozzá desz-
szertként pedig Kata és Mariann 
házi rétest sütött. Igazán tartalmas 
napot tölthettünk el. Ismét jó érzés 
volt csókakőinek lenni.

ErdődiOrsolya
a tánccsoport firkásza

is fontosabb. A friss borokat védő 
gázok lassan végleg elszállnak, így 
egyre csökken az ellenálló képes-
ség az öregedéssel szemben.
A kénszint tehát a legfontosabb, de 
ha hagyományos, úszófedél nélküli 
edényekben, hordókban tartjuk a 
bort, érdemes torma tablettával vé-
deni a bort, hogy ne legyen darab 
íze.

Ha már minden óvintézkedést 
megtettünk, hogy a szőlő és a 
bor biztonságban legyen, akkor 
nincs más teendőnk, az élete eme 
területén, minthogy folyamatosan 
figyelemmel kísérjük a borok tisz-
tulását családdal, barátokkal a 
pincében, présházban, borozóban. 
Vágjunk hát egy pár karika kol-
bászt, metsszük fel a kenyeret, 

karikázzuk a hagymát, vegyük ki a 
sütőből a krumplit és igyunk egy 
pohár csókakői bort!
Egészségükre!

       palocsai jenő
    krónikás
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Csókakoi advent˝
Szeretettel várunk mindenkit az 
adventi vasárnapokon 17 órától a 
Művelődési Ház parkjában, hogy 
közösen éljük át, Csókakő ad-
venti koszorújàn, a gyertyàk meg-
gyújtàsàt és a karàcsony elérkezé-
sét.
Amint a gyertyák lángra lobban-
nak, kézműves jàtszóházzà vàlik a 

faluház, ahol gyerekek és felnőttek 
egyarànt ügyeskedhetnek.
Minden évben sok felajànlàst 
kaptunk az ünnepkör megvalósí-
tásàhoz, idén is minden segítség-
nek örülünk, még a legapróbbnak 
is.
Az első adventi vasárnap november 
28.-án, 17 órakor kezdődik, ahol a 

hittanosaink, az idősek otthona, a 
várbaràtok, valamint a katolikus 
caritas ajàndékoz meg bennünket 
műsorukkal.
Talàlkozzunk és várjuk együtt ezt a 
szent ünnepet!

Rendezőség
Palocsainé Fűrész Éva

Dunka Sándor cikkének tizenharmadik része
Gyalázatos béke

A háborút elindító másik ténye-
zőről, - Oroszország Németország 
elleni hadüzenet előtti mozgósításá-
ról annyit tudunk mondani, hogy a 
mozgósítással kapcsolatban nem vol-
tak nemzetközi szabályok. Azonban 
általános gyakorlat volt az államok 
között, hogy az ultimátumot diplo-
máciai cselekedetnek tekintették, a 
mozgósítást már katonai műveletnek, 
mert a mozgósítás harci cselekmény 
előkészítése, mely egy másik állam 
megtámadására irányul, tehát végre-
hajtása tulajdonképpen diplomáciai 
előkészítés nélküli hadüzenet! Mivel 
az Orosz haderő mozgósítását a cár 
a német császár kérésre sem állította 
le, Oroszország háborús állapot be-
következése előtti mozgósítását had-
üzenetnek kell tekinteni! (Az orosz cár 
és a német császár unokatestvérek 
voltak.)

 El kell viszont ítélnünk Németor-
szág hadüzenetét és támadását a 
semleges Belgium ellen. Ráadásul 
ez a támadás - mint később kiderült, 
- csak hátrányt okozott Németország-

nak. A háborúban mindjárt két újabb 
ellenfele keletkezett, Belgium és Ang-
lia, Belgium a német támadás miatt, 
Anglia pedig a belga semlegesség 
megsértése miatt. Ez aztán végzetes 
lett a Központi hatalmak számára a 
háború során. Moltkénak és a német 
vezetésnek már a háború előtt be 
kellett volna látnia, hogy a Schlieffen 
terv Oroszország megerősödése után 
már nem lehet sikeres, hanem óriá-
si kockázatot jelent, s Németország 
nem kerülheti el a kétfrontos hábo-
rút. Ez később sajnos beigazolódott, 
s a háború a Schlieffen terv bukásá-
val már 1914 szeptemberében eldőlt 
az antant államok javára, s a később 
négy éven át folyó vérontás már je-
lentősen nem befolyásolta a háború 
alakulását, s a Központi hatalmak ka-
tonáinak bátor helytállása, s lakossá-
gának áldozatvállalása sem tudta a 
háború végső kimenetelét számukra 
kedvezőre fordítani. 

 Különösen nem azután, - hogy 
Olaszország és Románia elárulta ko-
rábbi szövetségeseit, - és ez a két or-

szág kifejezetten területrabló terveik 
megvalósítása, - s nem az IGAZSÁG-
ért harcoló (?) antant eszmeiségé-
ért csatlakozott gyalázatos zsarolás, 
vesztegetés és ígérgetés után az an-
tant hatalmakhoz.

 A csehek dezertálásával, s a 
Szovjet-Oroszország elleni rablóhábo-
rújával már foglalkoztunk.

 A Közép- és Dél-amerikai államok 
a németek által bevezetett „korlátlan 
tengeralattjáró háború” bejelentése 
után léptek be az antant oldalán a 
háborúba.

 A szénbányáitól megfosztott Ma-
gyarország 1918 őszén még örömmel 
fogadta a békét hirdető Károlyi kor-
mányt, de hadsereg nélkül maradva 
a cseh, szerb és román követelések-
nek engedve egyre népszerűtlenebbé 
vált, s a Vyx jegyzékben foglaltak már 
előre vetítették az országcsonkítás 
később bekövetkezett tényét. Ennek 
következményeit a Károlyi kormány a 
hazáját féltő nemzettel szemben nem 
merte vállalni, lemondott, s mivel más 
lehetősége nem volt, átadta helyét 
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egy Szovjet-Oroszország által támo-
gatott internacionalista politikusokból 
és terroristák által irányított társaság-
nak. Az antant tehát a Vyx jegyzékkel 
valósággal belekényszerítette Magyar-
országot a kommunizmus karjaiba. Az 
ország kommunista vezetői aztán ha-
talmuk megtartása érdekében egész 
Közép-Európát forradalmosítani akar-
ták, ami Nyugat-Európában hazánk 
megítélése szempontjából a legked-
vezőtlenebb lett. Ezt használták ki a 
hazánkkal szemben 400 éve ellensé-
ges franciák, s a békekonferenciát a 
háború kitörésében végzett - s álta-
luk negatívnak minősített szerepünk 
miatt - ellenünk hangolták. Ugyanígy 
katonáink négy éves bátor helytállá-
sát a frontokon - hamisan - nem hősi 
teljesítménynek, hanem „megátalko-
dott, makacs” ellenállásnak tulajdo-
nították. Nem foglalkoztak azzal sem, 
hogy az ország lakossága szemben 
állt kommunista vezetőivel, mert az 
antant az országot nem lakosainak 
meggyőződése, hanem vezetőinek 
cselekedetei alapján ítélte meg. 

 Ennek következménye lett, hogy 
a bosszútól lihegő Franciaország irá-
nyításával Magyarország megítélése, 
s annak következtében a Magyaror-
szágra megállapított békediktátum 
valamennyi háborús állam közül a 
legsúlyosabb lett.

 Franciaország dühöngött, hogy a 
magyarok, - akiknek hős szabadság-
harcosait a németek ellen évszáza-
dokon át olyan jól ki lehetett hasz-
nálni, most megfordultak, s - mivel 
lehetőséget kaptak az Ausztriával tör-
tént kiegyezés után soha nem látott 
fejlődésre - a németek mellé álltak, s 
bátorságukkal és hősies hazaszere-
tetükkel a világháborúban az antant 
ádáz ellenségei lettek. 

 A békekongresszust irányító fran-
ciák ekkor így gondolkoztak: „Sikerült 

a háború végén egy félbolond arisz-
tokratát, - Károlyi grófot - az ország 
élére állítanunk, aki irántunk való 
hűségét azzal is bizonyította, hogy az 
ország összeomlása után a vitéz ma-
gyar hadsereget szétzavarta. Így az-
tán a birodalom nemzetiségei ellenál-
lás nélkül haladtak az általunk kijelölt 
demarkációs vonalak felé. Károlyi 
bomlasztó tevékenységéért tőlünk 
hálát várt, mi aztán hálánkat a „Vyx” 
jegyzékben fejeztük ki, amiben újabb 
demarkációs vonalat jelöltünk ki, ami 
már - általunk és a nemzetiségei által, 
- szinte egész Magyarország megszál-
lását jelentette volna. Károlyi ekkor 
megijedt, hazáját szerető bátor nem-
zetével szemben ezt már nem merte 
vállalni, s gyáván átadta Magyarorszá-
got a kommunista forradalmároknak, 
akik a Szovjet-Oroszországgal kötött 
szövetséggel a kommunizmust egész 
Európára ki akarták terjeszteni. Ezzel 
a mi társadalmunknak halálos ellen-
ségei lettek. Most itt van az alkalom; 
a békekonferencia és az ország nem-
zetiségei segítségével az Európa kö-
zepén élő mintegy 10 millió magyart 
végleg el kell pusztítani.”

 „Ennek érdekében el kell venni az 
ország területének kétharmadát, s ez-
zel több mint 3 millió magyart átadni 
túszul nemzetiségeiknek, ezek ezt a 3 
millió magyart elpusztítják, vagy rövid 
idő alatt asszimilálják. A területének 
kétharmadától megfosztott ország 
pedig elveszti erőforrásait, - bányáit 
és termelő iparát, - ezzel az erőfor-
rásaitól megfosztott, - Budapestre 
települt feldolgozó ipar is megbukik, 
millió magyar munkanélkülivé válik, s 
a csonka országban maradt 8 millió 
magyar is elpusztul, vagy kivándorol 
szülőföldjéről!”

 Ez volt Franciaország terve a ma-
gyarok elpusztítására, vagy Európá-
ból történő kiűzésére. Az pedig, hogy 

ez nem sikerült, az a minden magyar-
ban meglevő - turáni hazából hozott 
őserőnek, - a magyar paraszt meg-
maradt földjén folytatott munkájának 
köszönhető, mert ezzel az áldozatos 
munkával megmentette a városok-
ban élő testvéreit az éhhaláltól, az 
országot pedig az antant gyalázatos 
nemzetirtási tervétől, s nemzetünk 
túlélte trianon aljas határozatait!

 Mivel a békekonferencia egy nem-
zet kiirtását tervezte, jogosan mond-
hatjuk, hogy trianoni békediktátumot 
kialakító „békeszerzők” nemzetközi 
bűnözők voltak, akiket a többi közön-
séges bűnözővel egy erkölcsi színvo-
nalon levőnek kell tekintenünk! 

 A békekonferencia eljárási rendje 
szerint Magyarországgal egyetlen bi-
zottság sem foglalkozott, csak a győz-
tesek bizottsága: a csehszlovák és a 
román-jugoszláv bizottság, természe-
tesen a csehek, románok és szerbek 
szempontjából. 

 Az Ausztria és Magyarország kö-
zötti ügyekben a Legfelsőbb Tanács 
döntött. 

 A Központi hatalmak államait, 
- germánizmus címén - „nacionalis-
ták”-nak, magukat pedig a „demokrá-
cia bajnokainak kiáltották ki. 

 Legelőször a biztonsági elvet fo-
gadták el, ami azt jelentette, hogy a 
stratégiai határok kialakításánál a 
győztes államok követelését kell fi-
gyelembe venni. Tehát ha egy győz-
tes állam azt állítja, hogy biztonsága 
szempontjából egy hegyvonulat, egy 
folyó, vagy vasútvonal fontos, akkor 
ezt el kell fogadni. Tehát sem az et-
nikai, sem a történelmi határ nem 
számít! (Csehszlovákia esetében 
azonban eltértek ettől az elvtől; a 
Szudétavidéken Benesék követelésé-
re az évszázadokkal korábbi Csehor-
szág határait fogadták el, s ezzel több 
mint 3 millió németet cseh uralom alá 
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kényszerítettek.
 A csehszlovák delegációt vezető 

Benes külügyminiszter a „teuton ára-
dat” csehek által történt megállításá-
ra hivatkozott, kihangsúlyozta, hogy 
a fehérhegyi vereség kábulatából a 
francia forradalom hatására magá-
hoz tért cseh nép iparilag, politikailag 
és intellektuálisan is Közép-Európa 
vezető nemzete lett (Mindezt sikerült 
elérniük osztrák és magyar elnyomás 
ellenére. Azt elfelejtette megemlíteni 
a bitang cseh, hogy ezt a Habsburg 
uralkodók segítségével érték el, leg-
többször a magyarok hátrányára!) 
Aztán elkezdett hazudozni, etnikai 
kérdésekben hamisítással vádol-
ta a Monarchiát a Szudéta vidékre, 
az Osztrák Sziléziára, Kárpát-aljára, 
Szlovákiára és Burgenland vidékére 
vonatkozóan. Javasolta, hogy Burgen-
landban Jugoszláviával közös határt 
alakítsanak ki, s ezen a korridoron 
egy vasútvonalat kiépítve Jugoszlá-
viában tengeri kikötőhöz juthatna 
Csehszlovákia. Szlovákia déli határát 
a Dunán Vácig jelölte meg, követelte 
Sátoraljaújhelyet, a salgótarjáni szén-

medencét, Miskolcot és a tokaji borvi-
déket csaknem teljesen.

 A román-jugoszláv bizottság elnö-
ke a gazember francia Tardieu volt. A 
románok és jugoszlávok követeléseit 
a Legfelső Tanács három részletben 
hallgatta meg. Az első a Bánáttal kap-
csolatos kérdés volt, melyet mindkét 
szövetséges rabló magának köve-
telt. Közöttük aztán hazugságoktól 
hemzsegő, nyomdafestéket sem bíró 
szópárbaj alakult ki, a két rabló és 
a békekonferencia kultúráltságának 
nagyobb dicsőségére! Bratianu ro-
mán kormányfő az egész Bánátot, 
Pasics jugoszláv miniszterelnök pedig 
a felét követelte. Kifejtette, hogy a te-
rületen etnikailag nem lehet dönteni, 
mert Bánátban szerb, román, német 
és magyar lakosság lakik, de a ma-
gyarokat és németeket, - mint vesz-
teseket, - úgy kell venni, mintha nem 
léteznének. 

 Bratianu azt hazudta, hogy Er-
dély 72 %-ban román, s nagylelkűen 
lemondott Debrecenről, bár szerinte 
környékén románok laknak.

 A jugoszláv követ, - Vesnic - is 

egyetértett a csehszlovákok Burgen-
land megosztására vonatkozó javas-
latával a Fertő tótól délre közös ju-
goszláv-csehszlovák határt követelt. 
Innen a Zala és Rába folyót követve 
a Balatonig követelte a dunántúli te-
rületeket, Pécset a szénbányákkal 
együtt, a Baranyai háromszöget és 
a Bácskát a Maros tiszai torkolatáig. 
Tévedés azt hinni, hogy a győztesek 
magyarországi követelésének kielé-
gítésében eltérés lett volna az ameri-
kaiak, franciák és angolok között, sőt 
inkább feltűnő volt az egyetértésük 
a Közép-európai határok kialakítása 
tekintetében. (Tehát Magyarország 
megcsonkítása tekintetében egyetér-
tett az amerikai, francia és az angol 
küldött is.)

 A határvitákkal nem akarok fog-
lalkozni, számunkra úgyis csak a vég-
eredmény fontos, a magyar delegáci-
ót ezekre a vitákra amúgy sem hívták 
meg, velünk csak az általuk kialakított 
végeredményt közölték.

(folytatás a követező lapszámban)

Az utolsó elmaradt mérkőzés 
lejátszása után a csapat téli szü-
netre vonult. A bajnokságban a 8. 
helyen állunk 13 ponttal. Egy kis 
szünet után azonban újra pattog 
majd a labda Csókakőn, hiszen 
útjára indul újra a Téli Kupa.
A bajnokságban a következő ered-
mények születtek:

Megyei III. osztályú bajnokság 8. 
forduló 2015. szeptember 26.
Váralja SC Csókakő – Szabadbat-
tyán 7 – 4 (3 – 1)
Gólszerzők: Szabó Szilárd 5’, 

88’ (2), Szántó Gergely 38’, 45’, 
62’, 76’ (4) Kadlecsik Péter 51’ 
(Csókakő)
Méreg Nándor 11’, Juhász Gyula 
70’, 77’ (2), Horváth Ferenc  71’ 
(Szabadbattyán)

Megyei III. osztályú bajnokság 9. 
forduló 2015. október 4.
Csákberény SE – Váralja SC 
Csókakő 2 – 3 (0 – 2)
Gólszerzők: Bakonyi Zsolt 64’, 
Radics György 67’ (Csákberény) 
Kutassy Barnabás 19’, Bitter 
Bence 29’, Szabó Szilárd 63’ 

(Csókakő)

 Megyei III. osztályú bajnokság 10. 
forduló 2015. október 10.
Váralja SC Csókakő – Ikarus-Ma-
roshegy 0 – 1 (0 – 0)
Gólszerző: Gárber László 55’ 
(Ikarus-Maroshegy)

Megyei III. osztályú bajnokság 11. 
forduló 2015. október 18.
Tác-Csősz – Váralja SC Csókakő 
1 – 1 (0 -1)
Gólszerzők: Sárdi Csaba 85’ (Tác-
Csősz) Szabó Szilárd 35’ (Csókakő)

Befejezodött a bajnokság oszi idénye˝ ˝
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Sakk hírek
Ászár Község Önkormányzata immár harmadik alkalommal, nagy szeretettel várta a 2000 fő lakosság szám 
alatti települések 4 fős sakk csapatait. Csókakőt a III. Magyar Sakkvilág Kupán Steiner László, Végh Gyula, 
Kis Miklós és Vass Zoltán képviselték. Örülünk annak, hogy a régi járási bajnokságok mintájára megszervezett 
országos, sőt ma már kárpát-medencei versenyre a Csókakő Községi Önkormányzat lehetővé tette - elvi és 
anyagi támogatásukkal - hogy az Önök településének sakkozói is nevezhessenek és részt vehessenek ezen a 
hagyomány teremtő szándékkal meghirdetett bajnokságon. Gratulálunk az eredményekhez! 

Ranking after round 9 of III_Magyar Sakk Vilag Kupa 2015
No.  PNo.  Name      Match  Board  WP  SB  PS  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  4  Lövö_Völcsej     15  24.0  99  78.0  77  2011  +2.19
 2.  1  Ászár I.     14  25.0  103  78.0  72  1947  -0.47
  8  Uszód      14  24.0  101  77.0  74  1918  +2.68
 4.  11  Vámosgyörk     12  22.0  98  61.0  58  1664  +0.15
 5.  13  Kővágóörs     11  22.0  86  45.5  56  1615  -0.17
  3  Zánka      11  21.5  102  55.0  63  1786  -0.89
  17  Szigetbecse     11  19.5  98  51.5  52  1699  +1.63
  18  Alsószölnök_Pankasz_Nemesa  11  19.5  95  53.5  60  1794  +2.98
  6  Tófej_Bocfölde    11  19.0  102  57.0  61  1733  -0.71
 10. 2  Karancskeszi     10  20.5  98 48.5  55  1716  -1.84
 26  Sé_Szalafő_Vasalja    10  20.0  88  42.5  47  1571  +3.83
 7  Levél      10  19.5  86  46.0  53  1604  -1.21
 20  Mátraszőlős     10  19.0  89  41.5  51  1642  +3.11
  9  Kisbér_Ászár_Rendező   10  18.5  74  36.0  43  1488  -2.02
 15.  23  Vasszentmihály    9  20.5  82  36.0  43  1508  +2.43
  10  Bárdudvarnok     9  19.5  73  29.0  43  1375  -3.06
  15  Karancsberény    9  19.0  89  35.0  50  1586  -0.36

No.  PNo.  Name     Match  Board  WP  SB  PS  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  5  Csáb    9  18.5  92  36.0  54  1609  -2.16
  16  Tetétlen    9  18.0  84  38.0  49  1567  -0.36
  22  Palotabozsok_Babarc   9  18.0  73  31.5  40  1430  +1.53

Megyei III. osztályú bajnokság 4. 
forduló 2015. október 25.
Csór-Traick Trailer – Váralja SC 
Csókakő 5 – 1 (2 – 0)
Gólszerzők: Pusztai Attila 23’, 
Právics Krisztián 28’, 73’ (2), 
Katona István 63’, Botka Dávid 
82’ (Csór) Szántó Gergely 52’ 
(Csókakő)

A bajnokságot követően, immár 38. 
alkalommal útjára indul a csókakői 
kispályás pontvadászat a Téli 
Kupa. A nevezési díj csapatonként: 
15 000 Ft lesz. Nevezni 2015. no-
vember 28-ig lehet. A sorsolást a 
Vadász Vendéglőben 2015. novem-
ber 28-án este 18 órakor rendez-
zük meg. A Téli Kupa 1. fordulóját 

2015. december 6-án reggel 8 óra-
kor kezdjük el. Mindenkit szeretet-
tel várunk!

Csókakő, 2015. október 30.                                                                                                          

-VSC -  
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 21.  14  Rém     8  18.0  74  25.0  44 1393  -2.75
  19  Somogyaszaló   8  16.5  66 21.0  36  1343  -1.13
 27  Szögliget    8  14.0  73  21.5  36  1356  +1.93
24.  28  Csókakő    7  18.0  61  14.5  27  1239  +0.71
  32  Végegyháza    7  16.5  74  24.5  38  1259 +2.42
  12  Ászár II.    7  16.5  65  17.5  33  1289  -3.88
  24  Magy     7  14.5  67  19.5  27  1214  -0.28
 28.  29  Berekfürdő    6  13.0  60  10.5  25  1099  +1.02
  31  Pusztaszer    6  12.5  62  13.0  27  1118  +1.20
 30.  21  Ajnácskő    5  12.0  59  11.0  24  1023  -3.89
 31.  25  Várdomb_Sárpilis   4  11.0  60  8.5  15  1021  -2.05
 32.  30  Báta     1  6.0  59  2.0  7  775 -1.48

Országos Csapatverseny 2000 fő alatti települések 2015.09.11 – 09.13-ig
9. számú csapat CSÓKAKŐ

 
    1.f.  2.f.  3.f.  4.f.  5.f.  6.f.  7.f.  8.f.  9.f.  Összesen:

Steiner László  0  0.5  1  1  0  0  0  1  1  4.5

Végh Gyula   1  0  0  1  0  0  0  1  1  4

Kis Miklós   1  0 0  1  1  0  1  1  1  6

Vass Zoltán   0  1  0  1  0  0.5  0  0  1  3.5

Eredmények:   2:2  1.5:2.5 1:3  4:0  1:3  0.5:3.5 1:3  3:1  4:0
 1277
Gyűjtött pontok:  2  1.5  1  4  1  0.5  1  3  4  18

Ászár, 2015. szeptember 17.

 Bánszegi Attila szervező



Csókakoi Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
Kiadja: Csókakői Önkormányzat, 8074 Csókakő, Petőfi u. 3.  Telefon/fax: 22/422-001
Felelős kiadó: Fűrész György polgármester
Megjelenik: 450 példányban, 1997. óta
Kövessék figyelemmel a rendezvényeket, fényképeinket Csókakő Község Facebook oldalán,
valamint a www.csokako.hu internetcímen is olvashatják lapunkat.
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