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Tisztelt Csókakőiek!
Április 29-én a ballagásokat 

kikerülve felállítottuk a Csókakői 
Májusfát. A fa állításában a Bar-
kócaberkenye Néptánccsoport, a 
Csókakői Polgárőrség és a Csó-
kakői Önkéntes Tűzoltóság se-
gédkezett. A fát 2016. május 31-
én a Csókakői Általános Iskola 
táncos lábú tanulóival táncoltuk 
ki, így vidám hangulatban kidön-
töttük a Májusfánkat. A fát Lő-
rincz Ottó ajánlotta fel a község-
nek, a fa szállítását Háhn Mihály 
vállalta el. Ezúton is köszönjük a 
fát, és a fuvart.

Május 7-én sikeresen megren-
deztük a Tavaszköszöntő Majáli-
sunkat. A Majális megrendezésé-
ben támogatóink voltak a Klein 
Park Kft – Klein Gábor, a Jelen-
Lét-Elem Kft – Tóth Balázs, a 
Vitamór Kft – Vécsei András, a 
Vértesker Kft – Visegrádi József, 
a Váralja Varroda Bt – Fűrész 
Györgyné, a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelem – Holló Gabri-
ella, Amandina Lovasudvar Kft 
– Hartl Judit és a szereplők, Hartl 
és Társa Bt – Hartl István, Gre-Sa 
Bt – Gregorics István és a rendez-
vény étel, ital szolgáltatását vég-
ző Assistant Grup Hungary Kft. 

Május 20-án az Vass Albert 
életét feldolgozó, Adjátok Vissza 
a Hegyeimet című fi lm bemutató-
ját tartottuk Csókakőn. A fi lmve-
títés után Koltay Gábor fi lmren-
dező is megtisztelte a közönséget, 
aki a fi lmről és sok egyéb másról 

tartott előadást. A fi lmvetítés Vi-
segrádi József és Szűcs Attila 
valamint a Vértesker Kft és az 
Eurotrade Kft. támogatásával jö-
hetett létre.

A Csókakői Mesevár Óvodá-
ból 2016. május 27-én elballag-
tak a nagy csoportos óvodásaink, 
akik szeptembertől a Csókakői 
Általános Iskolát fogják a jövő-
ben majd erősíteni. Az ovis Szü-
lői Munkaközösség szervezésé-
ben 2016. június 7-én köszöntöt-
tük fel óvodapedagógusainkat.

A Vértesalja Gyermekei Bará-
ti Társaság szervezésében 2016. 
június 4-én a Trianoni Békedik-
tátum 96. évfordulójáról emlé-
keztünk meg, az ünnepség kere-
tében az emlékműveket megko-
szorúztuk.

A Csókakői Általános Isko-
la pedagógusait a Művelődési 
Házban a Szülő Munkaközösség 
szervezésében 2016. június 6-án 
pedagógus nap alkalmából kö-
szöntöttük fel. Az iskolánk 2016. 
június 17-én tartotta a ballagási és 
évzáró ünnepségét, a végzős diá-
koknak ezúton is gratulálunk.

A Szent Donát Borrend 2016. 
június 18-án tartotta meg Csóka-
kői Borünnepet és a Kárpát-me-
dencei Borrendek Országos Ta-
lálkozóját. 

Megkezdtük 2016. június 27-
én a Kossuth utcai járda felújítá-
sát 300 méter hosszan a Hollósy 
Dombon. A kivitelezést a Klein 
Park Kft. végzi. Minden lakónak, 

járókelőnek, gépjárművezetőnek 
kérjük a megértését, türelmét. 
Köszönjük!

Az idei évben is megrendez-
zük 2016. július 23-án szombaton 
a Kárpátia Koncertet. A jegyek 
ára elővételben 2500 Ft és 2800 
Ft. Elővételben a hivatalban a 
községházán és a móri TDM iro-
dában lehet jegyet váltani. Min-
denkit szeretettel várunk!

Az elmúlt hetek programjai-
nak megvalósításában, minden 
támogatónak és résztvevőnek ez-
úton is köszönjük a segítséget! 

Csókakő, 2016. június 25.                                                                  
Fűrész György polgármester
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PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

„Otthon Melege Program”
Háztartási nagygépek

(hűtő és fagyasztó készülék) 
energia megtakarítást

eredményező
cseréje alprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (a továbbiakban: NFM) 
pályázatot tesz közzé cselek-
vőképes nagykorú természetes 
személyek részére, a háztartások 
energiahatékonyságának növelé-
se érdekében, meglévő háztartási 
nagygépek (hűtő és fagyasztó ké-
szülék) magas energiahatékony-
ságú, új berendezésekre történő 
cseréjének támogatására. Ameny-
nyiben a nyugdíjas és a nagycsa-

ládos magánszemélyek pályáza-
ti igénye nem meríti ki az adott 
régió támogatási keretét, abban 
az esetben az adott régión belül 
lakhellyel rendelkező bármely 
magánszemély nyújthat be pályá-
zatot.

A „HGCS hűtő és fagyasztó 
készülékkatalógusban” szereplő 
készülék beszerzése esetén a tá-
mogatás mértéke a vásárlás idő-
pontjában érvényes bolti ár 50 
százaléka, de legfeljebb:

A+ kategóriájú háztartási nagy-
gép beszerzése esetén 25.000 Ft/ 
háztartási nagygép;

A++ kategóriájú háztartá-
si nagygép beszerzése esetén 
35.000 Ft/ háztartási nagygép;

A+++ kategóriájú nagygép be-
szerzése esetén 45.000 Ft/ háztar-
tási nagygép.

Pályázatot benyújtani Fejér 
Megyében nyugdíjas, illetve 
nagycsaládos magánszemélyek 
esetében: 2016.07.25., továb-
bi magánszemélyek esetében: 
2016.07.27. kezdő időponttól le-
hetséges.

Az előző évek tapasztalata 
alapján javasolt a szükséges do-
kumentációt a kezdő időpont 
előtt összekészíteni!

További információ a 
https://hgcs-2016.nfsi.hu oldalon 
vagy a 0630/450-5623-as telefon-
számon Forstner Éva családsegí-
tőnél kérhető.

OTTHON MELEGE PROGRAM

EGYHÁZI HÍREK

„Aki az eke szarvára teszi kezét 
és hátrafelé néz, nem alkalmas az 
Isten országára.”

Lk 9,62b

A héten folytatódik hittantábo-
runk az alsósok táborozásával a 
fehérvárcsurgói Kaszap központ-
ban. Előre is köszönjük mind-
azoknak akik bármilyen módon 
segítették illetve segíteni fogják 
gyermekeink táborozását. A há-
rom hittantáborunkban közel 100 
gyermeket táboroztatunk Lelki-
pásztori körzetünkből.

A jövő vasárnap 2016. július 
3-án lesz az úgynevezett Péterfi l-
lér-gyűjtés, a Szentszék javára.

Felhívjuk híveink szíves fi -
gyelmét, hogy a héten lesz 
elsőpéntek, elsőszombat. 

Bodajk
A héten elkezdődött kegy-

templomunk bútorzatának felújí-
tása, a karzatrács és a mellékoltá-
rok bontásával. Köszönjük eddigi 
adományainkat és továbbra is 
kérjük ez irányú szeretetüket! A 
kórusra a felújítások időtartama 
alatt tilos a felmenetel.

Augusztus 14-én plébániai za-
rándoklatot hirdetünk a felújított 
Mátraverebély-szentkúti zarán-
dokhelyre a főbúcsúra. Jelent-
kezni 3500 Forint befi zetésével 
lehet a Plébánián augusztus 1-ig.

Szombaton Sarlós Boldog-
asszony ünnepén délelőtt fél 
10 órakor imádkozunk ünnepi 
szentmisét. Az esti szentmisét 
Ígéretünkhöz híven felajánljuk 
a kegyhelyünkért adakozókért. 
Most szombaton kivételesen a 
reggeli elsőszombati szentmise 
elmarad.
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Csókakő
Részt vettünk 2016. június 18-

án a Szent Donát Borrend által 
szervezett Szent Donát Borün-
nepen, ahol már hagyományos 
zarándoklatként a Kárpát-meden-
cei borrendek betértek a Szent 
Donát tiszteletére emelt plébánia 
templomba. Nagy öröm volt lát-
ni, hogy a borrendek képviselői 
megtöltötték a templom hajóit, s 
részt vettek a közös imádságban. 
A rendek Szent Donát Csókakő 
védőszentjének és Szent Flórián-
nak emelt emlékműveknél, szob-
roknál is lerótták tiszteletüket. 

Az idei évben a Szent Donát 
Napi Búcsú 2016. augusztus 7-én 
vasárnap 11 órakor lesz temp-
lomunkban. Érdekesség, hogy 
1774. augusztus 7-én vasárnap 
épp ezen a napon szenteltették fel 
az akkori csókakőiek a gótikus 
stílusban megépített templomot, 
s tartották meg először abban az 
évben a védőszent tiszteletére a 
Szent Donát Napi Búcsút, épp 
242 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, 
hogy 2016-ban Csókakőn immár 
243. alkalommal rendezzük meg 
a Csókakői Búcsút. Sok szere-
tettel várunk mindenkit templo-
munkba!

Liturgikus elmélkedés
VI. Pál pápa szentbeszédeiből

(1970. november 29-én,
Manilában tartott homília)

Krisztust hirdetjük a
földkerekség határáig

Jaj nekem, ha nem hirdetem 
az evangéliumot (1 Kor 9, 16). 
Ugyanis őtőle, magától Krisztus-
tól nyertem ezt a küldetésemet. Én 
is apostol vagyok, de egyben ta-

núságtevő is. Minél távolabbi az 
elérendő cél, és minél nehezebb a 
feladatom, annál hevesebben sür-
get Krisztus szeretete (vö. 1 Kor 
5, 14). Nevének dicséretét kell 
hirdetnem, hogy Jézus a Krisztus, 
az élő Isten Fia (vö. Mt 16, 16); 
ő az, aki számunkra a láthatatlan 
Istent kinyilvánította; ő az első-
szülött minden teremtmény előtt, 
őbenne áll fenn minden (vö. Kol 
1, 15). Ugyanő az emberiség Ta-
nítója és Megváltója is; hiszen 
értünk született, halt meg, és tá-
madt fel. 

Ő a történelem és mindenség 
központja; ő mindnyájunkat is-
mer és szeret; állandó kísérőnk 
és barátunk életünk során; a fáj-
dalom, de a remény férfi a is. Va-
lóban ő az, aki majd ismét újra 
eljön, aki majd ítélő bíránk lesz; 
és amint hisszük, egykor életünk 
örök beteljesedése és boldogsága 
is ő lesz. 

Róla beszélni soha meg nem 
szűnöm; ő maga a fény, maga az 
igazság, sőt mint önmaga mond-
ja: Ő az út, az igazság és az élet 
(vö. Jn 14, 6); ő az élet kenyere 

és élő víz forrása, aki tökéletesen 
ki is elégíti éhségünket és szom-
júságunkat; ő a mi pásztorunk, 
vezérünk, példaképünk és vigasz-
talásunk, ő a mi testvérünk. Csak-
úgy, mint mi, sőt még nálunk is 
kisebb lett, szegény, megalázott, 
fáradalmakkal terhelt, elnyomott, 
türelmes lett. Értünk nyitotta meg 
ajkát tanításra, értünk művelt 
csodákat, s egy új országot alapí-
tott, ahol a szegények lettek a bol-
dogok, ahol a közös élet alapja a 
békesség, ahol a tiszta szívűek és 
a szenvedő sírók felmagasztalást 
és vigasztalást nyernek, az igaz-
ság szomjas kutatói kielégítést 
kapnak, ahol a bűnösök is elnyer-
hetik minden bűnük bocsánatát, 
és az emberiség egy boldog test-
vériségben olvad egybe. 

Íme: ez a Jézus Krisztus, 
akinek jó híréről már tudomást 
szereztetek, aki felől bizonyosak 
is vagytok, hiszen ezért vagytok 
Krisztuskövetők. Az ő szent nevét 
kiáltom felétek újra meg újra, 
keresztény testvéreim, amikor 
azt hirdetem mindenkinek, hogy 
Krisztus Jézus a kezdet és a vég, 
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az alfa és az ómega, az új világ 
Királya, az emberi történelem és 
egész emberi sorsunk titokzatos és 
végső értelme; közvetítő és híd az 
ég és föld között; a legtökéletesebb 
értelemben ő „az ember fi a”, 
sokkal inkább, mint mindenki 
más; mert mint Isten Fia, örök 
és végtelen, de test szerint Mária 
Fia is, Fia ennek a legáldottabb 
asszonynak, aki a mi anyánk 
azáltal, hogy a Szentlélekben az 
Egyháznak, a Titokzatos Testnek 
részei vagyunk. 

Ne felejtsétek el: Jézus Krisztus 
az, akit mi nektek egy egész 
örökkévalóságra meghirdetünk, 
és azt szeretnénk, hogy az ő neve 

visszhangozzék a földkerekség 
végső határáig örökkön-örökké.

Csókakő, 2016. június 26.                                                                                  
Mórocz Tamás plébános

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.bodajkikegyhely.hu
e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

ISKOLA ÉLET HÍREI

Az Általános Iskola
Év végi beszámolója
2015/2016 Tanév

Az idei év célkitűzése, hogy 
diákjaink hasznosítható tudást 
szerezzenek, ezért nagy gondot 
fordítottunk a tehetséggondozás-
ra, a gyengébb tanulók felzárkóz-
tatására. Folyamatosan fi gyelem-
mel kísértük a gyermekek telje-
sítményét, fejlődését. Tanulóink 
sport és tanulmányi versenyeken 
sikeresen helytálltak és jó ered-
ményeket értek el.  

Az idei tanévben a szakkörök 
beindításával, a gyerekek tehet-
ségének kibontakoztatása volt a 
célunk. Angol, furulya, énekkar, 
kézműves, Bozsik- program, né-
met, a második félévben beindult 
a tűzoltó szakkör is.

Részt vettünk az Országos 
Kompetencia-mérésben, magyar, 
matematika és német tantárgyból 
a 6. és 8. osztályosokkal. A német 
mérés eredménye 87% lett. A ta-

valyi mérések eredményei: az or-
szágos átlagnál, a kistelepülések 
átlagánál jóval magasabb szinten 
teljesítettünk. Elkészítettük az 1. 
osztályosoknál a Differ- mérést.

Az idei évben is sok tanulmá-
nyi versenyen szerepeltünk, né-
hányat kiemelnék közülük, ahol 
szép helyezéseket értek el diák-
jaink. 

Természetismereti vetélkedő: 
Táncsics Mihály Gimnázium 
Mór: Bokor Ráchel, Szatzger 
Martin, Makk Péter 3. helyezés.

Országos Német Verseny me-
gyei fordulójára továbbjutott Ki-
szely Kincső. 

A Járási Prózamondó Verse-
nyen különdíjban részesült Appel 
Maja és Oláh Sára.

Megyei földrajzversenyen Var-
ga Barnabás 1. helyezés, Körmen-
di Attila 2. helyezés, Makk Kata-
lin 3. helyezés. 

A „Itthon otthon vagy” orszá-
gos földrajzversenyen Szatzger 
Martin 2. helyezést ért el.

Zrínyi matematika versenyen 
Makk Péter 7.o. 192 tanuló közül 
27. lett, Fehér Elizabet 3.o. 332 
tanulóból 63. helyezést ért el.

Országos Honismereti Verse-
nyen Varga Barnabás 5.o. I. he-
lyezés.

Asztalitenisz bajnokságon, Kin-
csesbányán Pálfi  Tímea aranyér-
met, Szabó Balázs és Bokor Tamás 
ezüstérmet szerzett.

Körzeti ping-pong verseny, 
Pálfi  Tímea aranyérem, Szabó 
Balázs, Bokor Tamás ezüstérem.

Járási grundbirkózás Czövek 
Márió ezüstérem, Muzslay Alex 
és Bokor Tamás bronzérem.

Terematlétika Kiss Evelin 
aranyérem, Szatzger Martin 
bronzérem. 

Járási tornaverseny egyéniben 
Laki Balázs ezüstérem, Körmen-
di Attila ezüstérem, Kiss Eve-
lin bronzérem, csapatban Pesti 
Borbála, Kiss Evelin ezüstérem, 
Könnyű Ákos, Kiszely Vince, 
Laki Balázs ezüstérem.
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Járási Bozsik – labdarúgás 3. 
helyezés: Szatzger Martin, Sza-
bó Dániel, Rózsa Ádám, Király 
Csongor, Czira Levente, Faddi 
Kristóf, Nyerges Roland.

Járási ping-pong verseny: Sza-
bó Balázs I. hely, Pálfi  Tímea II. 
hely, Bokor Tamás III. hely. 

***
Gratulálok ezekhez a szép 

eredményekhez, büszkék va-
gyunk diákjainkra, hogy ennyi 
dicsőséget szereztek iskolánknak.

***
A nyolcadik osztálynak pálya-

választási tanácsadást tartottunk.  
A híresztelések ellenére a csóka-
kői általános iskolából a legjobb 
gimnáziumokba, szakközépisko-
lákba kerülnek be tanulóink, min-
den évben az első helyen megje-
löltre. 

1 tanuló a Tóparti Gimnázi-
um angol tagozatára, 1 tanuló a 
Táncsics Mihály Gimnáziumba, 
1 tanuló a Bugát Pál Szakközép-
iskolába, 1 tanuló a Deák Ferenc 
Szakközépiskolába, 1 tanuló a 
Vörösmarty Mihály Szakiskolá-
ba, 1 tanuló a Szent István Szakis-
kolába, 1 tanuló a Gárdonyi Géza 
Szakiskolába nyert felvételt. 

Tisztességes, becsületes em-
bereket nevelünk, akik megállják 
a helyüket az életben.

Aktívan részt vettünk a falu 
életében: szüreti felvonuláson 
táncoltak az elsős és a felső tago-
zatos néptáncosok, Szálka feszti-
válon, október 23-i megemléke-
zést közösen ünnepeltük a falu-
val, az adventi vasárnapok aktív 
részesei voltunk, március 15-i 
ünnepség az iskolások rendezé-
sében zajlott, az Aradi- vértanúk 
napjáról, a Mikulásról, a farsang-

ról, a június 4-i összefogás napjá-
ról a vár alatti Trianon emlékmű-
nél emlékeztünk meg. 

A kulturális rendezvényeink a 
következők voltak: színházlátoga-
tás, Kulturális Gála, Idősek nap-
ja, Anyák napja, Zenei Világnap, 
Vár-felszabadulásának napja, Víz 
Világnapja, Föld Napja, Gyer-
meknap, Majális, Márton-nap.

Az osztályfőnökök kirándulá-
sokat szerveztek: 1-2-3-4. osztály 
Zircre, Bakonybélbe látogatott. 
Az 5. osztály Gánt-Csákvár-Tata, 
itt töltött két napot. Hatodikosok a 
Sobri Jóska Kalandparkba és Pá-
pára mentek. A 7-8. osztály a Mo-
soni-Dunán kenuzott 3 napon át.

A 3. osztály erdei iskolában, 
Vértesbogláron töltött el 3 napot.

Iskolánk létszáma: 83 fő.
Bejáró tanulóink: Sörédről 7 

fő, Csákberényből 6 fő, Bodajk-
ról 7 gyermek.

Iskolánkban napközi otthonos 
ellátás működik, melyet 45 gyer-
mek vett igénybe. Menzás tanuló-
ink száma 14 fő. 

A tanévben nem volt igazolat-
lan mulasztás, egy főre jutó mu-
lasztott napok száma 10 nap.

A gyermekek szabadidős prog-
ramjainak koordinálását a diákön-
kormányzat végezte. Havonta ér-
tékeltük a gyermekek tanulmányi 
és közösségi munkáját, meghir-
dettük a hónap tanulója, a hónap 
osztálya címet. Ünnepélyes kere-
tek között diákigazgatót választot-
tunk, aki átvette az iskola irányítá-
sát, színes programokkal és verse-
nyekkel gazdagította a gyermekek 
napját.

Tantervi követelményeknek 
2 tanuló kivételével eleget tettek 
tanulóink.

Iskolánk szakos ellátottsága:
100%

Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,4 
15 gyermek kitűnően telje-
sített, 9 tanulónk jeles ered-
ményt ért el.

Az 1. osztályosok szöveges érté-
kelést kaptak, 3 gyermek kiváló-
an teljesített:

Braun Borbála, Czompó Léna, 
Nyerges Réka

Jeles:
Volenter- Buzás Ábel

Kitűnő eredményt értek el:
2.osztály: Fűrész Eszter,
Magda Milán
3. osztály: Appel Maja, Braun 
Béla, Fehér Elizabet, Kiszely 
Zselyke, Kiszeli Vince, Varga 
Jonatán
4. osztály: Király Eszter, Sza-
bó Karina
5. osztályból: Varga Barnabás
6. osztályból: Szabó Balázs
7. osztályból: Kiszely Kincső, 
Lóderer Dorka
8. osztályból: Szatzger Martin
 

Jeles eredményt értek el:
2. osztály: Hegedüs Boróka, 
Máhr Fanni, Simicska Kinga, 
3. osztály: Kovács Ivett, 
Könnyű Ákos, Pesti Borbála
4. osztály: Tóth Éva 
5. osztály: Körmendi Attila 
6. osztály: Bokor Ráchel
Egy tanulónak díszokleve-

let adtam át, országos hírnevet 
szereztt iskolánknak. Nagyon 
büszkék vagyunk rá. Varga Bar-
nabás az Országos Honismereti 
Versenyen I. helyezést ért el.

Weiger Lajos, a csókakői Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
jutalomkönyveket ajándékozott 
az ifjú tűzoltóknak.  
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Három évvel ezelőtt új hagyo-
mányt vezettünk be. Dicsőség-
táblát avattunk, melyre annak a 8. 
osztályos tanulónak a neve kerül 
fel, aki nyolc éven keresztül ki-
tűnő tanulmányi eredményt ért 
el és dicsőséget szerzett a verse-
nyek során iskolánknak. Ebben 
a tanévben Szatzger Martin neve 
kerül fel a táblára. A hagyomány 
másik része, hogy a dicsőség táb-
lára felkerült tanuló arany medált 
kap emlékbe az iskola képével. 
Gratulálunk Szatzger Martinnak, 
édesanyjának és édesapjának.

Csöngedi Károly képviselő, 
a polgármester nevében átadta 
az önkormányzat által alapított 
új „Büszkék vagyunk rád”- díjat 
Szatzger Martinnak.

Ábele Mártonné, Emma néni-
nek köszönetet mondtam az isko-
lai alapítványban végzett áldoza-
tos, kitartó munkájáért, valamint 
a leköszönő tagoknak Preszter 
Györgynének, Sáfár Melindának 
az önzetlen munkájáért. Steiner 
Lajosné, az alapítvány új elnöke 
is köszöntötte Emma nénit és a 
leköszönő tagokat.

A Tankerület igazgató Pojányi 
Balázs betegsége miatt engem ért 
az a megtiszteltetés, hogy négy 
kolleganőmnek átnyújtsam Ba-
logh Zoltán miniszter úr kitünte-
tését: Steiner Lajosnénak, Bognár 
Gábornénak, Bakos Hajnalkának 
és Felker Lindának. Gratulálok 
mindannyiuknak!

2015. novemberében Balogh 
Zoltán Miniszter Úr átadta az 
„Ökoiskola”oklevelet.

A nyári terveink: Osztályter-
mekben, közös helységekben 
tisztító meszelést végzünk. A tor-
naterem és a folyosó új mennye-
zetet kap.

Ezúton szeretném kifejez-
ni köszönetemet az egész éves 
munkáért, támogatásért: a Móri 
Tankerület igazgatójának Pojányi  
Balázsnak és a tankerület dolgo-
zóinak, a Szülői szervezetnek, 
szülőknek, Fűrész György pol-
gármester úrnak, képviselőknek, 
polgármesteri hivatal dolgozói-
nak, a Luxemburgi Baráti Társa-
ságnak, a civil szervezeteknek, 
vállalkozóknak, az iskola volt di-
ákjainak.

Külön köszönetem fejezem ki, 
Lojt Sándornak, Csöngedi Ká-

rolynak és kollégáinak a társadal-
mi munkáért, amiért 3000 dollárt 
kaptunk az Alcoa amerikai cég-
től, amit felújításra fordítunk.

Idén is a tanév vége után nap-
közis tábort szerveztünk 17 gyer-
mek élt a lehetőséggel, érdekes 
programokkal készültünk,

Az idei évben először vettünk 
részt a Határtalanul programban, 
Szlovéniába, Lendva környékére 
látogattunk a 7. osztályosokkal. 
A jövő tanévben előreláthatólag 
Kalotaszegre és környékére uta-
zunk.

Ebben a tanévben is nyertünk 
az Erzsébet- tábor pályázaton, 25 
tanulóval, június 26-tól július 1- 
ig és július 10-15-ig erdő- mező 
táborban, július 30- tól augusztus 
5-ig alkotóművészeti táborban 
vesznek részt tanulóink Zánkán.

***
Bejelentések: 

Az iskola nyári nyitva tartása: 
minden szerdán 9-12 óráig

A 2016/2017-es tanév
szeptember 1-jén,

csütörtökön 8 órakor kezdődik.

A tankönyvosztásról értesíteni 
fogjuk a szülőket.

Minden gyermeket kérek arra, 
hogy a nyári szünetben vigyáz-
zon a testi épségére!

Köszönöm kollégáimnak és a 
technikai dolgozóknak az egész 
éves kitartó munkáját!

A nyárra mindenkinek jó pi-
henést és tartalmas kikapcsoló-
dást kívánok, hogy újult erővel 
kezdhessük a következő tanévet! 

Bócz Éva
Tagintézmény- vezető
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A várban levő régészeti feltá-
rások fölé elkészült az ideiglenes 
tető, amely megvédi a feltárt ro-
mokat az időjárás romboló hatá-
saitól. Az alsóvárban tovább foly-
tatódik a feltárás. Reméljük, hogy 
ebben az évben a várban levő 
épületek alapjai kirajzolódnak, és 
a következő években az építkezé-
sen lesz a hangsúly.

Június 25-én szombaton Vass 
Rezsőné (Tucika) kezdeménye-
zésére nyílt napot szerveztünk a 
várban. Délelőtt tíz órától este hat 
óráig vártuk a vendégeket idegen-
vezetéssel. Célunk az volt, hogy a 
vendégek megismerjék a vár tör-

ténetét, átélhessék a régi korok 
világát és vigyék messze földre 
Csókakő jó hírét. Idegenvezetőnk 
Tucika nem kímélte hangját két 
személynek is olyan részletesen 
mesélte el a vár történetét, mint 
20 vagy 30 fős csoportnak. Mind-
annyiunk nevében köszönjük 
munkáját. A vár belső felügyele-
téről a várbarátok lovagi tagozata 
gondoskodott. Ők biztosították a 
felügyeletet a kaputoronyban és 
a kápolnában. 10-12-ig Koczka 
Mihály és Kaiser István, 12-14-
ig Végh György, Kovács Jenő-
né és Szilágyi Sándor, 14-16-ig 
Bognár Gábor és Temesi István 

16-18-ig Bokor Elemér, Bokor-
né Sörédi Zsuzsanna és Bokor 
Tamás. Köszönjük munkájukat. 
A várban rendbontás nem volt, a 
nyílt napot eredményesen zártuk. 
Köszönjük a szolgálatban levő 
biztonsági őrnek, Cseh István-
nak, hogy készségesen segítette 
munkánkat, felvilágosítást adott 
az érkező látogatóknak.

Legközelebbi munkaakciónk 
július 30-án lesz a várban reggel 
8-12-óráig.

Csókakő 2016. június 26.
Sörédi Pál

Várbarátok Társasága elnöke

VÁRHÍRADÓ

Még pártasapka alatt rejtőztek 
a szőlő hófehér virágai, mikor a 
májusi rendi gyűlésen, a június 
végi Szent Donát borünnep rész-
leteit dogozták ki a borrend tag-
jai. Aranyhegy egyik legrégebbi 
pincéjében, Horváth Csabánál 

vendégeskedtünk, aki Veress Ist-
vánnal közösen látott minket ven-
dégül, sok fi nomsággal, jó borok-
kal és forró vacsorával.

Hagyománnyá vált, hogy a 
Móri Borbarát Hölgyek Egye-
sülete is képviselteti magát ezen 

a gyűlésen, így új tagjelöltjeink 
előttük mutatkoztak be, a borrend 
tagjainak, hogy kik ők és, hogy 
miért döntöttek a belépés mel-
lett? Összességében elmondható, 
hogy mind az öt, későbbiekben 
bemutatott, jelölt szoros kapcso-

BORRENDI KRÓNIKA
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latot ápol a bor mellett a szőlővel 
is, sőt egyik-másik a hagyomány-
őrzést is régóta műveli. Nekik 
köszönjük, hogy megkedveltek 
minket, a házigazdáknak pedig 
azt a szívélyes fogadtatást, ami-
ben részünk volt.

Éppúgy öröm volt három hét-
tel később, egy előrehozott gyű-
lésen, az Alsó-Magyaloson is be-
térni Kaiser Tibor és szép leánya, 
Sára pincéjébe, ahol hasonlóan 
jól ment a sora Szent Donát lo-
vagjainak. A körömpörkölt any-
nyira fi nom lett, puha és ragadós, 
hogy akkor sem tudtuk volna le-
rakni a poharat ha akartuk volna. 
Köszönjük tehát a júniusi rendi 
gyűlés házigazdáinak is, hogy ott 
lehettünk. A Magyalosról már úgy 
tértünk haza, hogy mindenki tud-
ta, milyen szerep hárul rá a nagy 
rendezvény lebonyolításában.

Június 18-án, szombaton nem 
kevesebb, mint 150 borlovagot, 
borbarátot és dámát látott vendé-
gül a Szent Donát Borrend. A re-
gisztrált szervezetek száma meg-
haladta a harmincat.

A kultúrban volt a bejelentke-
zés, az ajándék poharak átadása 
,az elnöki, a nagymesteri polgár-
mesteri köszöntő, majd a fi nom 
reggeli és a délelőtti előadások. 
Ezután egy tiszteletbeli és négy 
rendes tagot avattunk és fogad-
tunk sorainkba ezen a napon. 
Győrfi  Károly mellett, Lőrincz 
Ottó, Abu Alhuda Nedal, Törő 
Gábor és Szili Sándor vállát érin-
tette Bognár Gábor nagymester 
az tagavató karddal. 

A Csókakői Polgárőr Egye-
sület tagjai, Csöngedi László 
és Csöngedi István, valamint 
Guszter János biztosították a 
hosszú kígyóként kacskaringó-
zó sort, mely a templom meghitt 
csendjével és Mórócz Tamás atya 
szavaival, Horváth Csaba hűvös 

boraival, a két szent, Donát és 
Flórián szobrával találkozhatott 
az út első felében. Az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület egyik élenjáró 
tagja, Háhn Mihály aranyérmes 
borait még kóstolgatta a harminc 
fok fölötti hőségben a Vár utcán 
sétáló, színes menet, amikor be-
húzódhattunk Király Imre bácsi 
árnyat adó diófája alá, hogy a 
gazda és a Sörédi Szőlőhegyért 
Alapítvány boraival is megismer-
kedhessünk. 

Tiszteletünk jeléül Székely 
himnuszt énekeltünk és fejet haj-
tottunk a kettős kereszt előtt a 
Tordai parkban.

Majd Kis Miklóshoz és ked-
ves feleségéhez, Ibolyához siet-
tünk, ahol a megszokott, kiváló 
minőségű borok mellett, most az 
udvarukkal és a nem mindennapi 
rendben tartott szőlőskertjükkel 
is megismerkedhettünk. A hegy-
re futó szőlő és babsorok között 
nemhogy gazzal, de egyetlen 
sziklevéllel sem találkozott a fá-
radt vándorok tekintete és a csó-
kakőiek csak megerősíteni tudták 
a házigazda büszke szavait: Ez 
a szőlő nem az önök tiszteletére 
ilyen szép, ez mindig ilyen”. A 
szép kerten elámulva, a fi nom, 

tiszta, hideg boroktól ellágyulva 
és a rekkenő hőségtől elájulva 
indult tovább a Kárpát-medencei 
Borrendek Találkozójának közel 
kétszáz fős menete a Trianon em-
lékmű és a Horty szobor felé. Ta-
lán oda sem értünk volna, ha Szili 
Sándor barátunk meg nem ment 
bennünket az utolsó méterek előtt 
egy jó fröccsel vagy szódával, at-
tól függően, kinek mit mért a sors 
és a Sanyi. 

A vár alatti rendezvénytéren 
három fogásos ebéd várta a meg-
jelenteket. A csúcs, a hús ételek 
után, természetesen, a születés-
napi hármas torta volt, ugyanis 
ebben az évben ünnepli a borren-
dünk a 15. évfordulóját. A torták 
tetején a borrendi címer, a vár és 
a csókakői címer szerepelt. Utób-
bihoz nem kértük az önkormány-
zattól címerhasználati engedélyt, 
ezért azonnal megettük, másik 
két társával együtt. Az ünnepeltet 
a megjelent szervezetek és Győr-
fi  Károly, az MBOSZ alelnöke is 
köszöntötte. A Barkócaberkenye 
Néptánccsoport és kiváló zeneka-
ra, a forróság ellenére, tették még 
hangulatosabbá a napot sok tánc-
cal és zenével. Itt már az újonnan 
avatottak is levehették a Váralja 
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Varroda Bt. által készített palás-
tokat, és az árnyékba húzódva be-
szélgethettek az esti magyar EB 
meccsig, hideg csókakői bort és 
Hartl -féle szikvizet kortyolgatva.

Legkitartóbb vendégeink és a 
sok munkában meg- és kifáradt 
csapatunk Végh György és fele-
sége, Margó által készített fasírt-
tal és jéghideg, frissen csapolt, 
zámolyi sörrel enyhíthette éhét, 
szomját és a meleget a meccs 
alatt.

Nem lehet mindenkit név sze-
rint említeni, mert hosszú lenne a 
lista, hogy kinek és miért köszön-
jük a segítséget, a támogatást, a 
munkát, a fi gyelmet, a kedvessé-
get, a kitartást és gyakran a türel-
met. A legőszintébb hálával gon-
dolunk mindenkire, akik velünk 
voltak ezen a rendezvényen és az 
azt megelőző előkészületekben.

Most egy kis nyári szünet kö-
vetkezik, amit mindenki hasz-
náljon fel okosan. Sok mozgás a 

vízben, rengeteg pihenés a par-
ton és még több védekezés a már 
megjelent lisztharmat ellen a sző-
lőültetvényekben. Ha nem sikerül 
megóvni a szőlőt, azért, ha sike-
rül, azért, de igyon mindenki egy 
pohár bort, hiszen aki dolgozik 
vele, az megérdemli. 

Egészségükre!

palocsai jenő
krónikás

SZILI SÁNDOR

Közeli városnak szülötte ez a szálfa dalia,
Mindig mögötte áll két büszke, felnőtt fi a.

S bár nem Csókakőn tudta meg milyen a bor íze,
Egyre inkább idehúz, a kis faluhoz, szíve.
Az egyetlen élő, kinek nevét itt utca viseli,

Pedig nem Végh, Makk, Steiner vagy Kiszely.
Csendes Szili-köz lakója, élted legyen mámor,
Üdvözlünk a sorainkban téged Szili Sándor! 

ABU ALHUDA NEDAL

Távoli, szép vidék, barna, forró pusztasága.
Háromszor is Szent föld rab Palesztinája
Volt otthona, majd ifjúként ideköltözött,

Kevéssel ezután már Csókakőn ügyködött.
Rabolt egy szép hölgyet, lett még néhány barát,

Évek óta a borrenddel kóstolgatja borát.
Hiába az erős bor, két lábán biztosan áll,
Méltó vagy barátságunkra Alhuda Nedal.

LŐRINCZ OTTÓ

Magas hegyek tűzforró, sistergő vulkánja,
Az abban zubogó ércek szültek a világra.

Így lettél kovács, üllőre fröccsen tőled a vas,
Mindegy, hogy lópatkó, kapu vagy egy kas.

Egyik kezed hegeszt, csiszol, mar és dolgozik,
A másik alkot, simít, ível, hajlít és domborít.

Szép munkáid miatt neved szinte mottó,
Légy üdvözölve közöttünk te is Lőrincz Ottó!

TÖRŐ GÁBOR

Mélyen lent a föld alatt, a férfi  munka frontja,
Hol kegyelmet vagy halált Szent Borbála ontja,

Ott lettél vezető, majd, onnan nőve tovább,
Felívelt a pályád, s a Parlamentig szállt.

E munka is nehéz, egyszerre úr és szolga,
Hála nektek, ha a magyarnak jól megy dolga.
Légy egyben hű barát s viharban védő sátor!
Köszöntünk közöttünk téged, Törő Gábor!

GYŐRFI KÁROLY

Központból egy alelnök, egy borrendi báró,
Kelet-Balatonnak Nagymestere, s borbíráló.
Szíve csücske Kenese, Főkajár és Világos,

De kicsit Csókakő is, mely hívogatóan virágos.
A vihartól tépett szövetség, utolsó, nagy ága,

Így nagy munka, a szövetség életben tartása várja.
Gondját ő, ha rólunk van szó, félreteszi bárhol,

Szent Donátnak lovagja lesz ő is, Győrfi  Károly!
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2016.
Dunka Sándor cikk folyt.

Ha erre az – itt bemutatott – táblázat-
ra ránézünk, megdöbbenve látjuk,  hogy 
a magyar földet szétdaraboló nemzet-
közi bűnözők az egyik területrablónak, 
– Romániának – nagyobb területet ado-
mányoztak hazánk testéből, mint ameny-
nyi a csonka országnak maradt. Látjuk, 
hogy a magyar nemzet egyharmadát tú-
szul adták halálos ellenségeinknek, hogy 
lassan végezzenek velük,  üldözzék el 
őket szülőföldjükről, vagy olvasszák be 
őket saját alacsony kultúrájú népükbe. A 
megcsonkított országot pedig meg kell 
fosztani életlehetőségétől, erőforrásai-
tól, tönkre kell tenni iparát, mezőgaz-
daságát, kifi zethetetlen hadisarcot kell 
rá kivetni, s az éhező ország magától 
tönkremegy, s vagy kivándorol szülő-
földjéről, vagy beolvad a gazdaggá tett 
rablókba, s a magyar nemzet végleg el-
tűnik Európa földjéről. Azt hitték, hogy 
mi ezt nem tudtuk, s hogy ebbe a gya-
lázatos tervbe bele fogunk nyugodni? 
Azt hiszik, nem tudjuk, hogy „Tria-
nont” kik készítették? Azok akik nem 
ismerték Európa történelmét, - ha pe-
dig ismerték és úgy ítéltek, akkor ezek 
nem bírák, hanem gyilkosok, nemzet-
közi bűnözők voltak, Franciaország 
és hűséges ebei, akik a magyar nemzet  
széttépését, kiírtását gazdájuk aljas 
utasítására vállalták.

Sajnos csak néhány történettu-
dós ismerte Európa és Magyarország 
történelmét. Közülük Jules Michele   
francia történettudós, aki fel is teszi 
a kérdést a magyarok fegyverei által  
megoltalmazott népek nevében: „Va-
jon mikor fogjuk leróni tartozásunkat  
ezen áldott nép, a nyugat megmentője 
iránt?”

 
Lerótták 1920-ban Trianonban,  

1947-ben pedig Párizsban!

 Az általam leírtakat pedig nem 
egyedül én állítom: Dr. Roderick  
Maceachon, a Wahingtoni Katolikus  
Egyetem professzora írta: „Minden 
rablásvágy és igazságtalanság közül,  
amit csak beleírtak abba az okmány-
ba, Magyarország kapta a legkönyör-
telenebb részt. Ezt az országot, mely 
ezer éven át volt bástyája kultúrának 
és civilizációnak, a szó szoros értelmé-

Munkács, Ungvár és Beregszász, Kassa 
és Késmárk, ahova alig pár éve hozták 
haza a „bujdosó kuruc hősök” földi ma-
radványait. Valamint 1,1 millió magyar 
testvérünk.

Románia esetében is elsősor-
ban a biztonsági elv érvényesült. 
Megkapták katonai felvonulási út-
nak a Szatmárnémeti-Érmihályfalva-
Nagyvárad -Nagysza lon ta -Arad-
Temesvár közötti vasútvonalat, ettől 
keletre a színmagyar Paertiumot, egész  
Erdélyt félig magyar lakossággal, s fő-
városával, Kolozsvárral, a színmagyar 
Székelyföldet, a Bánátot, (azzal az indo-
kolással, hogy az ott lakó sok százezer 
magyar, mint vesztes, nem létezik), s 
ezzel 1,7 millió magyart. Az egy tömb-
ben lakó milliónyi székelyt azért csatol-
ták Romániához, mert Székelyföld és  
Csonka-Magyarország között románok 
laknak, ami nem igaz! Ősi színmagyar 
városok kerültek román megszállás alá:  
Kolozsvár, Mátyás királyunk szülőhe-
lye, a második magyar egyetem székhe-
lye, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagy-
szalonta, Arany János városa, Arad, a 
magyar golgota, és Temesvár.

A szerbek megkapták a Mura-Dráva 
folyókat, mint biztonsági határt, s min-
den indok nélkül a Baranyai háromszö-
get és az egész Bácskát, Újvidékkel és 
Szabadkával.  

Minden alapot nélkülözött a bizton-
sági határra vonatkozó hivatkozás,  hi-
szen a magyar hadsereg támadásra 
képtelen volt, létszámát 35.000 ka-
tonában állapították meg, korszerű  
fegyverei nem lehettek. Ugyanakkor  
szomszédainknak sem hadseregé-
nek létszámát, sem fegyverzetét nem 
korlátozták! Tehát Magyarország ré-
széről fenyegetésről szó sem lehetett.   
Ilyen sem történt meg még a világon,  
hogy békekötésben ugyanarra a té-
mára két szankciót is alkalmazzanak,  
egyrészt a terület meghatározásánál  
a „biztonsági elv”-et, s ugyanakkor a 
hadsereg létszámának és fegyverzeté-
nek korlátozását! A trianoni békediktá-
tum ebben is gyalázatos és egyedülálló!   
A terület meghatározásánál pedig 
azért alkalmazták a biztonsági elvet,  
mert ezen a címen lehetett az elrabolt 
területtel együtt színmagyar lakoso-
kat is túszul ejteni.

ben kegyetlenül feldarabolták,, s végül 
területének kétharmadát odaadták a 
szomszédos ellenséges nemzeteknek”

Loyd George angol miniszterel-
nök: „az egész dokumentáció, amit  
szövetségeseink a béketárgyalások alatt 
rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és 
hazug volt. Mi is hamis alapokon hatá-
roztunk…  Improvizáció volt, hazug és 
félrevezető dokumentációval alaptala-
nul döntöttünk.”  

Henri Pozzi: „nem vették észre 
Prága, Bukarest és Belgrád küldöttei-
nek cseleit és hazugságait, fantasztikus  
statisztikáit, amelyek Trianonból végül  
is a diplomácia történetének legigaz-
ságtalanabb békéjét csinálták”

Hosszan lehetne még sorolni nagy 
államférfi ak, híres írók, művészek, dip-
lomaták, politikusok, történészek, tudó-
sok nyilatkozatait, akik valamennyien  
az előbbiekhez hasonlóan nyilatkoztak. 
De ezek a nyilatkozatok elszálltak a bé-
kediktátumot alkotók füle mellett, s a  
döntéseken semmit sem változtattak! 

Mint említettem, a békekonferencia 
területi kérdésben elsőnek a biztonsági  
elvet fogadta el. 

Csehszlovákia erre alapozva követe-
lését, a Duna Pozsony-Vác közötti felső  
szakaszát és a Vác-Hatvan-Füzesabony-
Miskolc közötti vasútvonalat követelte.  
Ezzel kezükbe került volna a Kisalföld  
északi felének, és a Börzsöny, Bükk és  
Mátra vidékének színtiszta magyar la-
kossága és a salgótarjáni szénmedence.   
A Bizottság elfogadta a Szobig tartó 
Duna szakaszt, mint védelmi vonalat,  
de a vasútvonalat északabbra helyezte, 
s a Szob-Rimaszombat-Rozsnyó-Kassa-
Ungvár-Beregszász közötti vasútvona-
lat, mint katonai felvonulási utat kapták 
meg. Ezzel uralmuk alá került Pozsony,  
Magyarország XVI. és XVIII. század 
közötti fővárosa, a magyar királyok 
koronázási helye, (akkor mindössze 
14%  szlovák lakossal!), Nagyszom-
bat, az első magyar egyetem székhe-
lye, az  Alacsony- és Magas-Tátra, a 
Fátra, a Gömör-Szepesi érchegység, az 
Északkeleti-Kárpátok vidéke, a Felvi-
dék idegenforgalmi központjai, ősi ma-
gyar városok sora, Rákóczi és Thököly   
szabadságharcának színhelyei, Lőcse, 
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SPORT

SAKK HÍREK
A Csókakői Sakk Bajnokság 

mellett, az egyik legjelentősebb 
községi sakkesemény az immár 
17. alkalommal megrendezett 
sakk szimultán, amit minden év-
ben Majáliskor szoktunk meg-
szervezni. A vállalkozó kedvű 
sakkozók az idén a móri Szinável 
Zsoltot hívhatták ki. 

Szinável Zsolt tavalyelőtt Fej-
ér Megye egyéni bajnoka lett. Az 
idén a móri csapattal Fejér Me-
gyei Bajnokság I. osztályában, 
csapatban bajnok lett. A megyei 
bajnokság I. osztálya mellett, az 
NB II-es Kisbér-Ászár csapatát is 
erősíti az NB II-ben. Az idei év-
ben Szinável Zsoltot a Majálison 
tizenöten hívták ki, és senki sem 
tudott ellene sem nyerni, sem pe-
dig döntetlent játszani. Szinável 
Zsoltnak ezúton is gratulálunk 
a nagyszerű eredményeihez és a 
Tavaszköszöntő Majálison muta-
tott jó szerepléshez.

Csókakőn a sakkozóink közül, 
versenyszerűen Steiner László 
űzi ezt a nemes szellemi sportot. 
Ő az idei évben a Fejér Megyei 
Bajnokság I. osztályú küzdelem-
sorozatában szerepelt. Szinável 
Zsolt csapattársaként Steiner 
László szintén megye bajnok lett 
március végén, a móri csapattal. 
Így Csókakőn a falubajnokság 
egyéni bajnoki címe után a me-
gyei bajnoki címet is begyűjtötte. 
Az idei évben „csak” a megyei 
bajnoki megmérettetést vállalta el 
Csókakő többszörös bajnoka. Az 
idén Laci barátunk mind a négy 
partit lejátszotta, három győ-
zelem, és egy döntetlen volt az 
eredménye. Októbertől év végéig 
három forduló volt, ebből kettőt 
játszott, ebből egy vereséget, és 

egy döntetlent ért el. Összességé-
ben jól szerepelt, hat partiból, há-
rom győzelem, kettő döntetlen, és 
csak egy vereséget értek el ellene. 
Tehát hat parti, négy pont. Mind-
ezek fényében úgy tűnik, hogy jól 
döntött, mert az idei évben a Me-
gyei Bajnokság I. osztályában jól 
szerepelt. Októberben kezdődött 
(mint mindig) ez a bajnokság, 
és március végén lett vége, mint 
minden évben. Most hét csapat 
volt, kik hat forduló során mérték 
össze erejüket októbertől, márci-
us végéig. A Fejér Megyei Baj-
nokságban a hét résztvevő csapat 
a következő települések gárdái 
voltak: Mór, Bodajk, MÁV Előre 
SC Székesfehérvár, MartonVál, 
Fehérvár II, Királysakk SE II 
Dunaújváros és az Etyek. Laci el-
mondása szerint kevés ez a játék-
lehetőség, jó lenne, jobb lenne, 
ha oda-vissza vágós alapon játsz-
hatnának, mint akár a focistáknál, 
hogy itt ebben a bajnokságban a 
fi atal sakkozók fejlődhessenek, 
és minél több parti rutint szerez-
hessenek. 

Ám az NB II is csak október-
től, április végéig tart. Azt sem 

oda-vissza vágós alapon játsz-
szák. A Móri Járásból az NB II-
ben Szinável Zsolt és Sarok Pé-
ter játszottak, mindketten a Kis-
bér-Ászár csapatának színeiben. 
Sarok Péternek nagyon ment itt 
a játék, majdnem 100%-os lett a 
teljesítménye. Az utolsó fordu-
lóban kapott csak ki, így is „házi 
gólkirály” lett, a győztes partikat 
tekintve. 

A Csókakői Sakk Bajnokság-
ban, mint arról beszámoltunk a 
korábbi számunkban kilencen 
vettek részt. Az első négy helye-
zett Steiner László, Kis Miklós, 
Kiszely Dávid és Vass Zoltán 
indulási jogot szerzett a Magyar 
Sakkvilág Kupán, ami a 2000 fő 
alatti települések országos verse-
nye. A versenyen a csókakői sakk-
válogatottunk 2016. augusztus 
26-tól 2016. augusztus 28-ig vesz 
részt. Reméljük, hogy sikeres tú-
rát bonyolít le csapatunk, s tovább 
öregbítik a versenyzők Csókakő 
hírnevét. Hajrá Csókakő! 

Csókakő, 2016. június 27.
Fűrész György
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