
Csókakoi Hírek
A polgármesteri hivatal lapja

 ˝

Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt hónapban átadtuk a 
felújított várunkat, ahol L. Simon 
László miniszter-helyettes bejelen-
tette, hogy a vár kormányzati támo-

gatásban részesül és tovább folyik a 
vár felújítása, amire 375 millió Ft-ot 
nyertünk el. A kormány a várfel-
újítási program megvalósítását, to-
vábbra is az MNV Zrt-én keresztül 
végzi majd. Megkezdődött az alsó-
magyalosi út aszfaltozása, a munká-
latokhoz az építők sódert raktároz-
tak be a terület mellé, illetve a móri 
oldalon kitűzték a hivatásforgalmú 
kerékpárút kezdetét. A kivitelezést a 
székesfehérvári székhelyű Útéppark 
Kft. végzi. Az út megvalósítására a 

Fejér Megyei Önkormányzaton ke-
resztül nyertünk 115 millió forintot. 

Csókakőn a hagyományos szü-
reti felvonulást 2015. október 10-
én tartjuk a szokásos útvonalon. Az 
idén is ugyanazokon az állomáso-

kon áll meg a 
menet, bízom 
benne, hogy 
továbbra is tá-
mogatják ren-
dezvényünket 
az állomások 
gazdái, nép-
táncosok, is-
kolások, ci-
vilszervezetek 
és egy újabb 
kellemes él-

ménnyel leszünk gazdagabbak ok-
tóberben is.

Megrendeztük szeptember ele-
jén a Csókakői Várjátékokat, immár 
tizenhetedik alkalommal. A három 
napos rendezvény, és a vár átadá-

sa jól sikerült. A sok szí-
nes program, a várban, a 
Nagy-Magyarország téren, 
a vásárban megrendezett 
rendezvények a dolgo-
zók, a sok segítő, önkéntes 
nélkül nem jöhetett volna 
létre. A rendezvényt a pá-
lyázatunknak köszönhető-
en, az NKA 1 millió Ft-tal 
támogatta. Mindenkinek 
ezúton köszönöm a segít-
séget, jövőre folytatjuk!

Csókakő, 2015.09.23.

Fűrész György
polgármester

2015. október, XIX. évfolyam 10. szám
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Egyházi hírek
„Ez a nép ajkával tisztel, ám a 

szíve távol van tőlem.”
Mk 7, 6c

Hirdetjük, hogy ez év őszén za-
rándokutat szervezünk Erdélybe 
Csíksomlyó úti céllal. Október 22. 
csütörtök estétől, október 26. hét-
fő éjjelig tart az út. Szállás Hideg-
ségben lesz 3 csillagos szállodá-
ban. Többek között megtekintjük 
Kolozsvárt, Vajdahunyad várát, 
a Békás szorost, a Gyilkos tavat, 
Zágont és Csíksomlyót. Részvételi 
díj 52 000.- Forint. előlegként 20 
000.- Forintot kérünk, érdeklődni az 
atyáknál lehet.

Augusztus 9-én vasárnap tar-
tottuk Csókakő védőszentjének 
Szent Donátnak búcsúját, amin 
szép számban vettek részt a hívek, 
Csókakő előljárói, a Szent Donát 
Borrend. A szent mise keretében 
megszenteltük a gazdák oltárhoz 
hozott borait, illetve Szent Donát 
püspök szobránál folytattuk to-
vább az ünnepséget és imádkoz-
tunk Csókakőért.

Szombaton szeptember 5-én 12. 
alkalommal került sor a Székesfe-
hérvári Egyházmegye életének meg-
újítására szervezett éves konferenci-
ára, az ún. Látó napra. A találkozó 
délelőtt 10 órakor kezdődött a Szé-
kesegyházban koncelebrált szentmi-
sével, majd szentmise után a Szent 
István Művelődési Házban folytató-
dott előadásokkal és fórummal.

Az idei bodajki búcsú szeptem-
ber 12-13-ai hétvégén volt. Ezen a 
hétvégén, a lelkipásztori körzetben 
sehol sem volt liturgia, szeretettel 
vártuk a kedves híveket a búcsúi 
programokra. A Segítő Mária tiszte-
letére rendezett szent misét Spányi 
Antal megyés püspök celebrálta. A 
misén részt vett Törő Gábor ország-
gyűlési képviselő, Wilmek Tibor 
Fejér Megye alelnöke, Wurczinger 
Lóránt Bodajk város polgármestere, 
Czahecz Gábor Mór város alpolgár-
mestere, a szomszédos települések 
polgármesterei, alpolgármesterei.

Szeptember első hetében elin-
dult a kötelező iskolai hitoktatás az 
általános iskolák 1.2.3 illetve 5.6.7. 

osztályában. Veni Sancte szentmisé-
ket a szeptember 20-ai vasárnapon 
tartottuk meg.

Felhívjuk a kedves hívek figyel-
mét, hogy Csókakőn a templomban 
minden csütörtökön délután 17 óra-
kor kezdődik a szent mise, vagy az 
igeliturgia. Minden szombaton a 
Csókakői Idősek Otthonában dél-
után 15 órakor igeliturgiát vagy 
szent misét rendezünk. Vasárna-
ponként pedig a Szent Donát Plé-
bánia Templomban, mindig délelőtt 
11 órakor tartjuk a szent misénket, 
vagy az igeliturgiát. Aki esetleg 
valami miatt lemarad ezekről az 
időpontokról, vagy épp ekkor nem 
tudja összeegyeztetni munkájával, 
családi programjával a mise rendet, 
információt kaphat más települések 
miserendjéről a következő honla-
pon: http://www.segitoszuzmaria.
hu-n. Fent vagyunk a facebook-
on is megtalálhatnak bennünket a 
Bodajk - Segítő Szűz Mária Plébá-
nia név alatt.

Mindenkit szeretettel várunk 
templomunkba!

Iskola élet hírei
Augusztus 31-én délután meg-

tartottuk az évnyitót, és ezzel elin-
dítottuk a 2015/2016-os tanévet. 83 
tanuló kezdte meg tanulmányait. 
Köszönjük az első osztályos szülők-
nek a bizalmat, hogy beíratták gyer-
mekeiket a mi kis iskolánkba. 

14 főállású tanár, 2 utazó- és 1 
óraadó tanár kezdi meg munkáját.

A tanítási órák 7.45-kor kezdőd-
nek. Az óraközi szünetek 15 perce-

sek, az utazó pedagógusok miatt. Az 
iskola minden nap 7-17.00 óráig tart 
nyitva napközis ellátással. 

Az idei tanévben is indul napközi 
és tanulószoba. A törvényi előírások 
szerint az iskola köteles biztosítani 
16 óráig a tanulók foglalkoztatá-
sát. Felmentést az iskolaigazgató-
tól kérhet a szülő. De aki napközis, 
annak minimum a kérvény ellenére 
is 16.00-ig az iskolában kell tartóz-

kodnia. Lehetőség van a menzai el-
látás igénylésére is. 

Következő szakköreink indul-
nak: furulya, néptánc, énekkar, kéz-
műves, német, angol,  honismeret, 
természettudományi, ISK, Bozsik-
foci, színjátszás.  Remélem minden 
tanuló megtalálja a számára leg-
megfelelőbbet. 

Szeptember 25-én elindul az 
úszás. 
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1-2-3. és 5-6-7. osztályban folyik 
a hit- és erkölcstan és erkölcstan ok-
tatás. Hit- és erkölcstant Bokorné 
Sörédi Zsuzsanna, erkölcstant 1. 
osztályban Szigeti Judit, 2. osztály-
ban Bognár Gáborné, 3.-7. osztály-
ban Bócz Éva, 5. osztályban Wajzer 
Sarolta és 6. osztályban Kiss Adél 
fogják tanítani. 

Tantárgyfelosztásunk a követke-
zőképpen alakult: 

Osztályfőnökök.
1. osztály Felker Linda, Szigeti 

Judit tanítók
2. osztály Moór Zsanett, Bognár 

Gáborné tanítók
3. osztály Steiner Lajosné tanító
4. osztály Udvariné Horváth 

Anna tanító, matematika- kémia- 
technika szakos tanár

Alsós napközis Kisné Németh 
Ibolya tanító

5. osztály Wajzer Sarolta történe-
lem-magyar szakos tanár

6. osztályban Kiss Adél kémia-
biológia  szakos tanár

7. osztály Kamocsa Eszter német 
nyelv és német történelem szakos 
tanár

8. osztály Bakos Hajnalka mate-
matika- német szakos tanár

További főállású pedagógusok:
Varga Andrea angol szakos tanár
Kun Gábor testnevelés szakos 

tanár
A többi tantárgy tanítását óraadó 

tanárokkal és utazó pedagógusokkal 
látjuk el. 

Óraadó tanárok: Letenyei 
Schmidt Gyöngyi néptánc, Seres 
Edit gyógypedagógus, Trenka Vik-
tória logopédus. Bodajkról utazó 
pedagógusként: földrajz Visi Szilárd 
földrajz szakos tanár, informatika 
Rózsavölgyi Csaba informatika- 
matematika szakos tanár. A szakos 
ellátottságunk 98 %-os.

A nyáron folytatódott az iskola 
felújítása: 
• tisztító meszelés
• új mosdó építése az alsó épületben 
a folyosó végén
• az ebédlő csempézésének befeje-
zése
• két osztályterem ablakcseréje
• felső épület külső homlokzatának 
javítása, festése
• új öltöző kialakítása a kémia szer-
tárból

Köszönet a szülőknek a felújítás-
ban való önzetlen segítségért. Külön 
köszönöm Klézli Ritának, Braun 
Bélának, Kiss Gábornak, Balogh 
Péternek, Fodor Katalinnak és Fű-
rész Krisztiánnak, az önkormány-
zat dolgozóinak, Kaiser Tibornak, 
Hartl Istvánnak, Rozsnyai Attilának 
a munkáját.

Külön köszönetemet fejezem ki 
Fűrész György polgármesternek, a 
Luxemburgiaknak, a Luxemburgi 
Társaságnak a 4300 eurós támogatá-
sért, Vörös Feri bácsinak a 100 000 
Ft-os támogatásáért.

A tankönyvosztás megtörtént, 
mindenki megkapta a tankönyv-
csomagját, az 1-2-3. osztályosok 
tankönyveit az állam biztosította, a 
nagycsaládosok, tartósan beteg sa-
játos nevelési igényű gyermekek, 
a gyermekvédelmi támogatásban 
részesülők normatív kedvezményt 
kaptak és a többi tanuló tanköny-
veit az önkormányzat fizette, így 
örömmel közölhetem, hogy minden 
tanulónk ingyenes tankönyvhöz ju-
tott, ezt köszönjük. Ezek a könyvek 
tartós tankönyvek, a könyvtár állo-
mányát képezik, év végén a gyere-
keknek vissza kell szolgáltatni. De 
természetesen lehetőség volt a tan-
könyvek megvásárlására is.

Az idei évben sem maradtak 
táborozás nélkül gyerekeink, 34 

tanuló élt a kedvezményes nyara-
lással.
• Erzsébet-tábor: sport, alkotó, 
Felker Linda, Bakos Hajnalka, Kun 
Gábor vezetésével
• Erzsébet kirándulás: 3. osztály 
Zánka, Sáfár Melinda vezetésével
• Év végi napközis tábort szervez-
tünk 15 gyermek részvételével

Minden hónap első szerdáján fo-
gadóórát tartunk, mely novembertől 
indul, kérem a szülőket éljenek ez-
zel a lehetőséggel, itt találkozhatnak 
a szaktanárokkal. Ha valakinek bár-
milyen problémája van nyugodtan 
keresse fel az iskolát.

Családlátogatások: az új osztály-
főnökök fognak ellátogatni a csalá-
dokhoz, hogy jobban megismerjék a 
gyerekeket.

Megtörtént a szülői munkaközös-
ség tagjainak megválasztása, a veze-
tőséget a következő szülők alkotják: 
Braun Béla elnök, helyettesei Klézli 
Rita és Nyergesné Mitru Andrea, 
gazdasági vezető Palocsainé Fű-
rész Éva, gyermekvédelmi felelős 
Szatzger Cecília. 

Megalakult a diákönkormányza-
tunk, vezető pedagógus Kiss Adél, 
elnöke Szatzger Martin.

A 2015/2016-os tanévre jó mun-
kát, kitartást, jókedvet kívánok kol-
legáimnak és tanulóinknak!

„Ezek a csillogó fekete szemű 
gyerekek nem maguk váltották a 
belépőjegyet arra az útra, amit úgy 
hívunk: élet... Ha szemükbe né-
zünk, ugyanazt a sugárzást érezzük, 
ugyanazt olvassuk ki belőlük: itt va-
gyok, faragj az évek során embert 
belőlem...”

 
Bócz Éva

tagintézmény-vezető



AZ ELMÚLT HÁROM ÉV
MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEI

• Tetőcsere a fenti épület tetőtéri 
osztálya felett

• Tanterembővítés-ajtó áthelyezése

• Féltető a 4.o. előtt
• Ablakcsere 5 tanteremben, folyo-

són, tanáriban, igazgatói irodában
• Az ebédlő teljes felújítása: csem-

pézés, álmennyezet, taposózás, új 
székek, falfestés

• Konyhabútor csere, tálalókonyha 
teljes felszerelésének cseréje

• 3 új hűtőszekrény vásárlása
• Új tűzhely vásárlása
• Új padok, székek az 1. és 2. osz-

tályban.
• Új bútor a tanáriban, igazgatóiban
• Számítógép állomány bővítése
• Az iskola teljes kifestése minden 

évben
• Régi mosdó teljes felújítása

• Udvari lépcsők térkövezése
• Emlékpark létrehozása
• Folyosón új fogasok, kalaptartók 

felszerelése
• Internet hálózat fejlesztése
• Szeméttároló elkészítése

• Játszótér építése
• Audovizuális eszközök vásárlása: 

2 db magnó, hi-fi torony
• Lambériázás: kettő tanteremben, 

folyosó egy részén
• Új mosdó építése, öltöző kialakí-

tása
• Új függönyök vásárlása tanter-

mekbe, folyosóra

KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉS

• 230 éves évforduló színvonalas 
megszervezése

• Erzsébet-tábor, 3 év óta minden 
évben 40 gyerek táborozik, 2000 
Ft-ért

• Év végi osztálykirándulások
• Lengyel kapcsolat építése- gyer-

mekek üdültetése
• Bozsik- program beindítása- sport-

eszközök beszerzése
• Kölyökatlétika program – 300 ezer 

Ft értékű sporteszközök
• Színházlátogatások szervezése
• Családi napok rendezése
• Diáknap, diákigazgató választás
• Igazlátónapok
• Faluünnepélyeken való részvétel
• Nemzetiségi nap megtartása
• Márton-napi felvonulás
• Vár felszabadulásának ünnepe
• Világnapok játékos megismerte-

tése
• Idős Otthon, Autifarm látogatása

OKTATÁS

Az elmúlt három év célja a stabil 
tantestület kialakítása volt.
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Megvalósult fejlesztések

Rozsofotó
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2012/2013 tanév
Főállású pedagógus: 9 fő, részmun-
kaidős: 2 fő, óraadó: 8 fő, utazó pe-
dagógus: 1 fő
2015/2016 tanév
Főállású pedagógus: 14 fő, utazó: 2 
fő, óraadó: 1 fő, gyógypedagógus és 
logopédus segíti a tanulók tanulását

Az országos kompetencia-méré-
sekben a 6. és 8. osztályosok, az or-
szágos átlag felett teljesítettek mate-
matikából és magyarból.

Az iskola tanulmányi átlaga az 
elmúlt három évben: 4,3 és 4,5 volt.

Az évek során tanulóink a meg-
jelölt első iskolába nyertek felvételt, 
néhány intézmény: Tóparti Gimná-
zium, Széchényi István Szakközép-
iskola- két tannyelvű, gépész, Vas-
vári Pál Gimnázium- 6 osztályos 
képzés, Kodolányi János Közép-
iskola, Táncsics Mihály Gimnázi-
um - két tannyelvű és informatikai 
képzés, I. István Szakközépiskola, 
Bugát Pál Szakközépiskola stb.

A hagyományok ápolása fontos 
feladat, ezért is vezettük be felmenő 
rendszerben a néptánc oktatást.

Szakkörök indításával lehetősé-
get biztosítunk a tanulók szabadide-
jének tartalmas eltöltésére.

A 2014/2015-ös tanévtől német 
nemzetiségi iskola lettünk, így fel-
menő rendszerben bevezetésre ke-
rült a német nyelv oktatása heti hat 
órában.

A 2012/2013-as tanévtől tanuló-
ink angol nyelvet is tanulhatnak.

Kiemelkedő eredményeket értek 
el tanulóink a járási, megyei és or-
szágos tanulmányi versenyeken az 
elmúlt három évben:
Táncsics környezetvédelmi vetélke-
dő 1. helyezés
Bugát Pál egészségügyi és környe-
zetvédelmi verseny 1. helyezés
Járási természettudományi verseny 
Kincsesbánya 1. helyezés
„Itthon otthon vagy” országos föld-
rajzverseny 2. helyezés

Országos honismereti verseny 1. he-
lyezés
Megyei szövegértési verseny 1. he-
lyezés 
Országos matematika verseny 11. 
helyezés
Országos német verseny 9-10. he-
lyezés

Sportversenyek:
Ping-pong megyei 1-2. helyezés
Járási futóverseny 1-2-3. helyezés
Járási grundbirkózás 1. helyezés
Járási úszóverseny 1-2-3. helyezés
 

Eredményeink is bizonyítják, 
hogy a csókakői általános iskolá-
ban színvonalas minőségi nevelés-
oktatás folyik. Arra törekedtünk, 
hogy tanulóink esztétikus, otthonos 
környezetben tanulhassanak. A mai 
kornak megfelelő tárgyi eszközöket 
biztosítjuk számukra.

Bócz Éva
tagintézmény-vezető

Karitasz felhívás

A Katolikus Karitasz az EMMI támogatásával egyéni lakhatási támogatási programot indított el

LAK6 PROGRAM
néven. 

1. Közüzemi díjtartozások, elmaradásokban való segítségnyújtás
2. Közös költség hátralékok rendezése

3. Albérleti díj, kalkuláció, szállásdíj rendezésben nyújtott támogatás
4. Lakbérhátralék

AZ ÖNRÉSZ MINDEN ESETBEN ELŐFELTÉTEL!

Érdeklődni:
Bócz Éva, Karitasz-vezetőnél (06-20/330-07-10)
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Alapítványi hírek
Szeptember 16-án 18 órakor 

az iskolai alapítvány kuratóriuma 
megbeszélést tartott az Általános 
Iskolában, ahol értékeltük az el-
múlt időszakban végzett munkát 
és kijelöltük a következő időszak 
feladatait. A támogatóinknak kö-
szönhetően, sikerült az alapító 
okiratban megfogalmazott cél-
jainknak eleget tenni, támogatni 
tudtuk a tanulók táboroztatását, 
a tehetséges gyermekek verse-
nyeztetését, a lengyel diákokkal 
való cserekapcsolatunkat, szá-
mos gyermekprogramhoz anyagi 
támogatást nyújtottunk (színház-
látogatás, szakköri munka), se-
gíteni tudtuk a számítástechnikai 
eszközök beszerzését és hozzá 
tudtunk járulni a gyermekek ju-
talmazásához is. Köszönettel tar-
tozunk a két gálán fellépő szerep-
lőknek, segítőknek, akik önzetlen 
munkájukkal hozzájárultak a kö-
zösség fejlesztéséhez, a kulturá-
lis igények kielégítéséhez. A sok 
szóbeszéd ellenére megnyugtat-

hatom az olvasókat, hogy alapít-
ványunk működik, végzi a dol-
gát és továbbra is a gyermekeink 
érdekében tevékenykedik, hogy 
minél jobb körülmények között 
és változatos programok biztosí-
tásával fejlődhessenek.

Az új tanévben 3 kérés érkezett 
az alapítványhoz. Úszásoktatásra 
26 fő gyermek jelentkezett kez-
dő és haladó csoportban, a kért 
50.000 Ft támogatást a kuratóri-
um egyhangú szavazattal jóvá-
hagyta. Az elmúlt évekhez hason-
lóan a kézműves szakkör anyagi 
támogatására- a karácsonyi vá-
sárra való készülődés anyagkölt-
ségének fedezésére- 20.000 Ft 
támogatást ítéltünk oda. Az infor-
matikai oktatáshoz szükség lenne 
16 db fejhallgatóra és 5db egérre. 
Ezeknek az eszközöknek a meg-
vásárlásához kértek tőlünk támo-
gatást. Pálmai Rudolfné felaján-
lotta, hogy utána érdeklődik és 
megpróbálja kedvezményes áron 
a kért eszközöket beszerezni.

A móri Bice-Bóca Egyesület, 
Tényi Helga vezető közreműkö-
désével sikerült 20 db színházje-
gyet pályázat útján elnyerni, így 
október 7-én Budapesten az Erkel 
Színházba látogathatnak el a juta-
lomban részesülő tanulók. Hálá-
san köszönjük a segítségét. Olyan 
gyermekek színházlátogatását 
támogatjuk, akik a közösség ér-
dekében sokat tettek, az ünnepé-
lyeken, tanulmányi versenyeken, 
sportversenyeken derekasan helyt 
álltak. Nagyon szépen köszönjük 
a helyi luxemburgi baráti társaság 
tagjainak, hogy a színházlátoga-
táshoz támogatást nyújtottak a 
busz költségeinek fedezésére.

Alapítványunk nyitott, bárki 
betekintést nyerhet az ott folyó 
munkába, önkéntes munkájával 
segíthet, támogathat bennünket. 
Szívesen fogadunk bármilyen 
adományt, lehet anyagi, vagy ter-
mészetbeni is.

Hitvallásunk: „Együtt, egy-
másért!”

Hogy is van ez? Ha akarsz egy 
jó reklámot, tegyél bele gyereke-
ket, vagy valamilyen állatot. Ha 
pedig akarsz egy emlékezetes fel-
lépést, szerepeltesd a fölnőttekkel 
az apróságokat is. 

Soha, egy „nagybarkócás-
ra” nem várt olyan türelemmel 
és kíváncsian a közönség, mint 
Nagyvelegen a falunapon a leg-

ifjabb kis két és fél éves Vikink-
re. Ebben a községben még nem 
jártunk, de innen is kellemes él-
ményekkel távoztunk. ..noha a 
színpad kissé megsínylette len-
dületes előadásunkat. Első taná-
runk, Gaga által tanított koreog-
ráfiáinkat már az egyre kisebbek 
is tanulgatják, nem csupán az új 
tagok. Így egyre többen és alacso-

nyabb átlagéletkorral léphetünk 
színpadra. Tettük ezt az idei Csó-
kakői Várjátékokon is. A gyere-
kek ugyanolyan szívesen segítik 
a kisebbeket, mint amilyen lelke-
sen tanulgatják a nagyok táncait. 
S, hogy néhányan már – a gyerek 
próba mellett-nagybarkócára is 
járhatnak, arra pedig igazán büsz-
kék. Mi pedig arra, hogy nem 

Sárgul a Berkenye levele
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Borrendi krónika

játékkal, hanem ők is kemény 
munkával töltik a fölnőttekkel 
együtt az időt. A magyarbődi nép-
dalok kétszólamú dallamai való-
ban a szívünkhöz nőttek. Igazán 
megható érzés volt a Felvidéken 
rekedt magyarok megzenésített 
gondolataival felvonulni a szín-
padra a Várjátékokon.

Mindenütt szívesen lépünk 
fel, ám saját környezetben, itt-
hon, mégiscsak szívmelengetőbb. 
Látni a szülők, nagyszülők arcát 
a színpadról, ahogy büszkén, mo-
solyogva figyelik a fent táncoló 
csemetéiket. 

Megérkezett az ősz, forrnak 
a borok a pincékben, itt-ott akár 
már kóstoló is akad az újborból. 
A szüret csaknem mindenhol le-
zajlott már, vagy a végét járja.

A mulatságok időszaka követ-
kezhet. Csókakő sem fog kimarad-
ni az ilyenkor szokásos felvonu-
lásból. Évekkel ezelőtt, hatalmas 
elszántsággal indult újra a menet 
a várból, hogy végigjárva a falut, 
tánccal, mulatozással kicsalogas-
sák az embereket a házakból, ker-
tekből. A rendezvény egyre na-
gyobb lett, mind többen és többen 
lettünk a menetben, melynek ösz-

szeszervezése nem volt egyszerű 
feladat. Felesleges felsorolni, mi 
mindennel jár egy ekkora rendez-
vény sikeres és minden igényt ki-
elégítő megkomponálása. Kezd-
ve a bürokráciától egészen akár a 
gyerekek kényelmes cipőjéig. Ezt 
a hálás - vagy hálátlan(?) - felada-
tot idén nem a Barkócaberkenye 
egyesület vezetősége végzi. De 
lesz 2015-ben is Csókakőn szüre-
ti felvonulás! Mert a hagyomány, 
az hagyomány és úgy tűnik, szük-
ség van rá!

Erdődi Orsolya
a tánccsoport firkásza

Eljött hát a szeptember de az 
ősz nem kísérte el az úton, hiszen 
a forró és aszályos nyár kitartott a 
csillagászatinak számító végéig. A 
szőlők kénytelen voltak megszen-
vedni ezt a nehéz időszakot rogya-
dozó tőkékkel és karokkal, hiszen 
az év első felében, a gondos gaz-
dák kertjeiben, kiemelkedően sok 
fürtöt hoztak, amiket a víz hiánya 
miatt épp a legfontosabb időszak-
ban nem tudtak táplálni.

De hát volt már sokkal rosz-
szabb év is, gondoljunk csak a 
tavalyi, kevés szőlőt hozó, vagy 
a 2010-es, esővert évre. Ami sok-
kal fontosabb, hogy szinte vala-
mennyi gazda megnyugodott, 
mert a szüretek szépen lezaj-
lottak és a must már hordókban 
tartályokban forr vagy sokaknál 
már kész is az új bor. A 2015-ös 
évjárat nem lesz túl erős savak-

ban, így sokan megtették az első 
lépéseket a savpótlás és a borpa-
tika felé. Ebben nem túl egységes 
a borosgazdák tábora, de ez va-
lahol szerencse is, mert így nem 
készül minden bor egyformán és 
egyformára. Mire eljön a tavasz, 
és vele a borverseny, újra hatvan, 
teljesen különböző bor kerül a bí-
ráló bizottság asztalára.

A várjátékokon ismét a szín-
padon láthatott minket az, aki 
kíváncsi volt ránk. Bemutattuk 
a nyáron taggá avatott Vasutáné 
László Máriát, tiszteletbeli taggá 
avattuk Lincz Istvánt, és megis-
merhette a közönség új borki-
rálynőnket, Szatzger Cecíliát

A csókakői Szent Donát 
Borrend szeptemberben is 
megtartotta a rendi gyűlést. 
Ebben a hónapban Rozsnyai At-
tila és jómagam láttuk vendégül 

borlovagtársainkat. Köszönjük 
mindenkinek, aki jelenlétével 
megtisztelte az Alsó-magyalosi 
pincét és megkóstolta a „Koma-
tál” névre keresztelt ételünket és 
hozzá kínált borainkat.

Az új bor gyorsan „eleszi” a 
ként ezért a folyamatos kénszint 
ellenőrzés elengedhetetlen. A 
nem úszófedeles tartályok, hor-
dók mindig legyenek tele, mert 
a darabban tárolt bor megtörik 
és az már vissza nem fordítható. 
Ha mégis kint marad egy két liter, 
amit már nincs hova tennünk, ne 
essünk kétségbe! Szóljunk pár ba-
rátnak, néhány kedves szomszéd-
nak, szeljünk fel némi kenyeret és 
szalonnát és igyuk meg fáradtsá-
gos munkánk gyümölcsét!

Egészségükre!
palocsai jenő

krónikás
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Aztán sorolni kezdte a többi-
eket, Japánt, mely nagy szövet-
ségese, Anglia iránti loyalitásból 
fogott fegyvert (ki gondolná, hogy 
loyalitásból is lehet háborúzni.) 
Olaszországot, mely harcba szállt 
szövetséges ellensége ellen (Vagyis 
területrabló étvágya kielégítése ér-
dekében galádul elárulta szövet-
ségesét), Romániát, hogy megva-
lósítsa területi egységét, (Vagyis 
elrabolja Magyarországtól Erdélyt) 
Görögországot, melyet rendelteté-
sétől és hagyományaitól elidegení-
teni próbált (És amikor engedélyt 
kapott Szmirna megszállására „ősi 
hagyományihoz híven” vérfürdőt 
rendezett a törökök között.) és az 
Egyesült Államokat, melynek elnö-
két van szerencsém itt üdvözölni. 

Mikor a háború lángja lassanként 
az egész világra átcsapott, - folytat-
ta, - innen is, onnan is lánccsörgést 
lehetett hallani, (Az antant országok 
által leigázott és gyarmati sorba süly-
lyesztett rabszolga népek milliárdja-
inak láncai csörögtek.) a szolgaságba 
süllyesztett nemzetek százesztendős 
börtönök mélyéről hozzánk kiáltot-
tak segítségért. Sőt többet tettek, 
megkísérelték, hogy segítségünkre 
siessenek. Lengyelország csapato-
kat küldött nekünk, (Lengyelország, 
mely Franciaország szövetségese az 
antant tag Oroszország börtönéből 
kiáltott, s csapatokat nem a Közpon-
ti hatalmak, hanem a kommunista 
Szovjet-Oroszország ellen küldött!) 
Csehszlovákia Szibériában, Fran-
ciaországban, Olaszországban szer-
zett jogot (Benes hazudozásaival) 
önállóságára… (néhány ezer bajtár-
sait cserben hagyó dezertált katona, 
akik végigrabolták Szibériát) A dél-

szlávok, az örmények, a szíriaiak, és 
Lybanon bennszülöttei, az arabok… 
(akiket önállósági törekvéseik miatt 
az angolok kegyetlenül lebombáz-
tak, s millió ártatlan civil lakos, nő, 
gyermek vesztette életét.) A múlt 
minden mártírja… felénk fordult, 
természetes védelmezőjükhöz (Ter-
mészetes védelmezői Marokkó, Al-
géria, Tunézia, Líbia általuk leigázott 
millióinak, Afrika ágyútölteléknek 
használt feketéinek, Közép- és Dél-
Amerika leigázott indiánjainak, Ke-
let-Ázsia és India éhezőinek, kiknek 
lánccsörgését elnyomta a háborút 
megnyert győztesek önteltsége.) Az 
igazságosság elnyomja az imperia-
lista álmokat… (Ez a gazember be-
szél igazságosságról?) Elmúlt az az 
idő, mikor diplomaták összeülhettek 
és a zöld asztalnál változtathatták 
meg egy birodalom térképét. (Most 
éppen ezt csinálták a gazemberek!) 
Ha majd a világ térképét átalakítják, 
ez a népek nevében történik… (Ha-
zugság, mert a győztes gazemberek 
nevében történt.) Tiszteljék a kis 
és nagy nemzetek önrendelkezési 
jogát és hozzák összhangba a népi 
és vallási kisebbségek szentesített 
jogaival… (Láttuk, hogy ezt hogyan 
tisztelték Trianonban!) Miután a 
világharmónia útját ily módon elő-
készítették, a tizennégy pontnak a 
szövetséges hatalmak által elfoga-
dott pontjai alapján megalapítják a 
nemzetek általános ligáját. (Most is 
hazudik, hiszen már kompromisz-
szumot kötöttek Angliával, hogy a 
wilsoni 14 pontot nekik nem kell al-
kalmazni. De Wilson félrevezetése 
érdekében itt még így nyilatkozott 
a francia elnök.) Az önök intenciói 
értelmében a népeknek ez a szövet-

sége senki ellen nem irányul… de 
mivel létét olyan nemzetektől nyer-
te, melyek az igazság védelmének 
szentelték magukat (?) tőlük fogja 
kapni alapelveit és jogszabályait 
is… És mert lényeges célokat követ 
majd, mindenek előtt az alapítók ál-
tal megkötött békének fog érvényt 
szerezni… (Tehát a békeszerződést 
már nem a népek önrendelkezési 
joga alapján, hanem a Népszövetség 
„Alapokmányának” jogszabályai 
alapján fogják megkötni. Wilson 
is most látja csak, hogy mit akar-
nak csinálni az ő „Népszövetség”-
éből. A világháború győztesei ezzel 
akarják törvényesíteni az általuk 
„erőszakkal” megalkotott békében 
szerzendő területeket és jogokat. Ő 
a Népszövetséget rugalmasságával 
minden igazságtalanság kiküszöbö-
lésére kívánta alapítani, s most ép-
pen az erőszak fenntartására akarják 
felhasználni.)

Wilson 1919 februárjában haza-
utazott Amerikába, majd visszatért, 
hogy a békeküldöttekkel elfogadtas-
sa a Népszövetség Alapokmányát, 
amit sikerült is nagynehezen elér-
nie. Az USA békedelegációja 1918 
december 9.-én végleg elhagyta Pá-
rizst, az Amerikai Kongresszus pe-
dig elutasította a készülő békeszer-
ződés ratifikálását. 

A Versaillesben ünnepélyesen 
megnyitott békekonferencia azon-
ban nem a vesztes, - bűnösnek 
nyilvánított - országok ügyeivel, 
jövőjével foglalkozott, hanem a 
csehszlovák, lengyel, román és ju-
goszláv államok követeléseivel. Az 
ügyek először a Tízek Tanácsa elé 
kerültek, melynek tagjai az ameri-
kai, az angol, a francia, olasz és ja-

Dunka Sándor cikkének tizenkettedik része
Gyalázatos béke
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pán miniszterelnök, valamint ezen 
államok külügyminiszterei voltak. 
A Tízek Tanácsa aztán leszűkült 
négyre: az amerikai elnökre, az an-
gol, francia és olasz miniszterelnök-
re, vagyis Vilsonra, Loyd Georgera, 
Clemencaura és Orlandora. A hatá-
rozatokat Clemencau ítra alá, s azok 
főképpen Wilson, Loyd George és 
Clemencau tárgyalásain születtek 
meg. A vesztes államokat a Konfe-
renciára meg sem hívták! (Ennek 
ellenére volt képük ezt „békekonfe-
renciának” nevezni!) 

Mint korábban írtam, Poincaré 
beszéde hemzsegett a hazugságok-
tól, melyeket már a leírt szöveg 
között is megjegyeztem, de néhány 
témával kénytelen vagyok részle-
tesebben foglalkozni, s az azokkal 
kapcsolatos észrevételeket az alábbi 
sorokban tárgyalom:

A háború kezdésével kapcsolat-
ban határozottan meg kell állapíta-
nom, hogy az 1914 június 28.-án a 
szarajevói merénylettel kezdődött, 
annak ellenére, hogy a merény-
let jelentőségét az antant hatalmak 
igyekeztek csökkenteni. Pedig na-
gyon jól tudjuk, hogy a merénylet 
Artamanov orosz attasé biztatására 
lett előkészítve, amikor azt mondta, 
hogy Péterváron már döntöttek, nem 
várnak a háborúval 1917-ig! De az 
antant a merénylet jelentőségét 
igyekezett elbagatellizálni, nehogy 
kiderüljön az IGAZSÁG, vagyis az, 
hogy a háborút a szerb polgárhábo-
rú kitörésének megakadályozása, 
és egy terrorista banda védelmének 
érdekében vállalták fel, s okoztak 
ezzel Európa milliói számára halált 
és szenvedést. A Monarchia által 
Szarajevóban folytatott nyomozás 
és vizsgálat világosan bizonyította, 
hogy a merényletet Belgrádban élő, 
s a szerb kormányhoz közel álló sze-

mélyek készítették elő, s csak a vég-
rehajtást bízták boszniaiakra, akiket 
szerb katonai raktárakból származó 
bombákkal és pisztolyokkal láttak 
el. Ezeknek a személyi és tárgyi bi-
zonyítékoknak alapján kérte ultimá-
tumában a Monarchia a nyomozás 
folytatását Szerbia területén, s hogy 
a nyomozás az IGAZSÁG-ot részre 
hajlás nélkül kiderítse, s követelte, 

hogy abban saját közegei is részt ve-
gyenek, De Szerbia és az antant is 
nagyon jól tudta, hogy ha az IGAZ-
SÁG kiderül, akkor kiderül az is, 
hogy Szerbiában anarchia van, s mű-
ködik az országban egy kormányhoz 
közel álló terrorszervezet, melynek 
felszámolása Szerbia belső ügye 
lenne, ez viszont Szerbiában pol-
gárháborúhoz, s Szerbia bukásához 
vezetne. Meg kell tehát akadályozni 
az IGAZSÁG kiderítését, s a diplo-
mácia szemétdombjáról elő kell rán-
gatni egy hamis indokot, a SZUVE-

RENITÁS MEGSÉRTÉSÉ-t, s ezen 
a címen vissza kell utasítani a Mo-
narchia követelését. Ebben az eset-
ben a terrorszervezet felszámolására 
nemcsak nem kerül sor, hanem az 
antant Szerbia és az országban mű-
ködő terrorszervezet megvédéséért 
egy európai háborút is vállal! Tehát 
éppen az IGAZSÁG antant által tör-
tént sárba tiprása robbantotta ki az 

első világháborút, s nem az a hazug-
ság, amit volt szíves Poincaré úr be-
szédében állítani! Mert a Monarchia 
nagyhatalmi tekintélye súlyos meg-
sértésének megvédésére, - ultimá-
tumának visszautasítása után - csak 
egy lehetősége maradt, a hadüzenet. 
(Azt is nagyon jól tudjuk, hogy Szer-
bia antant táborból történő kiesése 
esetén hiányozna egy láncszem a 
Németország bekerítésére létreho-
zott szövetségből, tehát Szerbiát az 
antantnak minden áron meg kellett 
mentenie!) 

Versailles - „Békekonferencia”
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Az elmúlt hetekben nem min-
den mérkőzést kellett lejátszanunk. 
A csóriak a 4. forduló összecsapá-
sát elhalasztották 2015. október 
25-re. A hetedik fordulóban szintén 
elmaradt a mérkőzés, ugyanis az 
Isztimériek csak öten érkeztek meg 
Csókakőre. Ám ha a többiek is meg-
jönnek, akkor az öt ember sem lett 
volna hadra fogható, mivel gondok 
voltak a játékengedélyeikkel is. Így 
az Isztimériek elleni mérkőzés ered-
ményét nekünk írták jóvá 3 – 0-s 
gólkülönbséggel és még 3 pontot 
levontak az ellenfelünktől. A másik 
két megrendezett fordulót sajnos el-
veszítettük. 

Az elmúlt hetekben a következő 
eredmények születtek.

Megyei III. osztályú bajnokság 
4. forduló 2015. augusztus 30. 

Csór Truck-Trailer – Váralja SC 
Csókakő 2015. október 25-re ha-
lasztva.

Megyei III. osztályú bajnokság 
5. forduló 2015. szeptember 5.

Váralja SC Csókakő – Söréd SE 
1 -2 (1 – 1)

Gólszerzők:
Kutassy Barnabás 41’ (Csókakő) 

Maxim Daniel Mihai 38’, Kelemen 
Előd 67’ (Söréd)

Megyei III. osztályú bajnokság 
6. forduló 2015. szeptember 13.

Sárszentmihály – Váralja SC 
Csókakő 6 – 3 (2 – 1)

Gólszerzők: Vadászi Bence 
20’, 65’ (2), Gurdon Gábor 32’, 
Gulyás Gábor 49’, Németh Gá-

bor 60’, Kókány Krisztián 63’ 
(Sárszentmihály) Máhr Dávid 31’, 
Szabó Szilárd 82’, 84’ (Csókakő)

Megyei III. osztályú bajnokság 
7. forduló 2015. szeptember 19.

Váralja SC Csókakő – Isztimér 
3 – 0 (0 – 0)

Ki nem állás miatt az eredményt 
Csókakő javára írták, 3 – 0-s gólkü-
lönbséggel, Isztimértől levontak 3 
pontot.

Csókakő jelenleg a kilencedik 
helyen áll 6 ponttal. A nyolcadik 
fordulóban a Szabadbattyán érke-

zik, akik jelenleg 8 ponttal a nyol-
cadik helyen állnak. A következő 
fordulóban Csákberényben rang-
adót fogunk játszani, majd itthon 
fogadjuk az első helyen álló Ikarus-

Felemás fordulók az elmúlt hetekben
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Maroshegy gárdáját Szé-
kesfehérvárról. Az őszi 
idény utolsó fordulójában 
2015. október 18-án Tác-
Csősz csapatánál fogunk 
vendégeskedni, majd ok-
tóber 25-én befejezésül 
bepótoljuk a csóriak elleni 
mérkőzést Csóron. Min-
denkit szeretettel várunk 
mérkőzéseinkre, a hazai 
meccseket szombaton, 
az idegenbeli összecsa-
pásokat pedig vasárnap 
játszuk! Hajrá Csókakő!

Csókakő, 2015. szep-
tember 23.  

- VSC -

Aerobic

F I T T  F O R M A
Aerobic indul Csókakőn szeptember 30-tól!

Időpont: minden szerda 18.00-19.00 · Helyszín: Általános Iskola tornaterme
Információ: Percsiné Major Éva (20/393-1908) · Facebook: keresd a Csókakői Aerobic-ot!

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.

˝



Ideje: 2015.október 10. (szombat) 9 órától
Helye: Faluház és park

Ruhagyűjtés: 2015. október 09-én 17-20 óráig (Faluház)

Ruhaosztás: szombaton 9-13 óráig

Ingyenes cukor-, vérnyomásmérés, orvosi tanácsadás, masszázs 

Halászlé főzés- várjuk a civil szervezetek jelentkezését

14 ÓRÁTÓL SZÜRETI FELVONULÁS
(Útvonal: Kultúrház - Iskola - Petőfi u - Ady u. - kis Dózsa u. - József A. u. - Kossuth .u.) 

Mindenkit szeretettel vár a Csókakői Karitasz Szervezet 

Ideje: 2015.október 10. (szombat) 9 órától


