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Tisztelt Csókakőiek!
Május 6-án megtartottuk a Tavasz-

köszöntő Majálisunkat, ahol számos 
gyerekprogram mellett, a színpad is 
megtelt élettel, hiszen civilszerveze-
teink, intézményeink biztosították a 
szórakoztató programokat. A színvona-
las műsorokat köszönöm a Nyugdíjas 
Klubnak, a Csókakői Általános Iskolá-
nak, a Csókakői Mesevár Óvodának, az 
AmandinaLovasudvar tehetséges lova-
sainak, a Barkócaberkenye Néptánccso-
portnak és a Bánhidai Szlovák Nemze-
tiségi Kórusnak. A leglátványosabb ele-
me az idei Majálisnak a 130. fennállását 
ünneplő Csókakői Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, a Csókakői Polgárőrség, a 
Móri Rendőrkapitányság, a Móri Men-
tőszolgálat, és a Luxemburgi Tűzoltóság 
közös gyakorlata volt, amiben egy tűz-
esettel párosult balesetet is szimuláltak. 
A gyakorlatot sikeresen hajtották végre. 
Ezúton is köszönöm a látványos progra-
mot és a szakszerű helytállást. Termé-
szetesen nem maradhatott el a Sakk Szi-
multán sem, ahol Zilahi Zoltánt a Móri 
SE sakk szakosztályvezetőjét lehetett a 

táblánál egy partira kihívni. A résztve-
vők közül négyen jártak ellene sikerrel, 
hiszen Kis Miklós, Vass Zoltán, Orosz 
Gábor legyőzte a mestert, és Steiner 
László pedig egy döntetlent ért el elle-
ne. Az idén második alkalommal meg-
rendezett traktoros versenyen 9 fő vett 
részt, ahol Magda Milán lett az első, Ko-
vács Gergő a második és legjobb óvo-
dásként Lőrincz Péter pedig a harmadik. 
Gratulálunk az eredményekhez! A főző-
verseny természetesen elengedhetetlen 
programja a Majálisnak, s az idei évben 
a jó idő is segítette a rendezvény lebo-
nyolítását. Az idén rekordot állítottunk 
fel, hiszen a 19. főzőverseny előtt a leg-
több csapat és bogrács eddig 21 volt, 
most pedig 28 bográcsban főtt az étel és 
23 civilszervezet és baráti társaság ne-
vezett be a versenyre. A gasztronómia 
mellett a borverseny borait is elhozta a 
rendezvényre a Szent Donát Borrend, 
így a közönség ingyen megkóstolhatta 
a csókakői borok legjobbjait. A főzőver-
senyt az idei évben a Szent Donát Bor-
rend nyerte meg Végh György vezény-
lete mellett, a többi csapat második he-
lyezést ért el. A résztvevő csapatok a kö-

vetkezők voltak: Fűrészek, Krafter Pista 
és a Gidák, Várbarátok Társasága és 
Nyugdíjas Klub, Szent Donát Borrend, 
Luxemburgi Baráti Társaság, Csókakői 
Önkéntes Tűzoltóság, Csókakői Polgár-
őrség, Csókakői Barkócaberkenye Nép-
tánccsoport, Visegrádi Vitézek, Csóka-
kői Idősek Otthona, Haászok az Ászok, 
Oszi Transz, Levi Csapata, Vértesalja 
Gyermekei Baráti Társaság, Muravidéki 
Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesü-
lete, Kóla és Csapata, Váli és Csapata, 
Vértes Vadorzói, Viki és Levi Csapata, 
Móroczok a Királyok, Nő Klub, Szabó 
Team. A csapatok, a civilszervezetek az 
ételt, italt maguk fi nanszírozták köszön-
jük támogató hozzáállásukat, és részvé-
telüket a versenyen. A hétvégi progra-
mot a Viking buli zárta, ahol utcabállal 
köszöntöttük a tavaszi jó időt. 

Minden segítőnek, támogatónak és 
résztvevőnek ezúton is köszönjük az ön-
zetlen segítséget, és a tisztes helytállást. 
Remélem jövő évben is számíthatunk 
majd a segítségükre és az aktív részvé-
telre!

Csókakő, 2017. május 25.  
Fűrész György polgármester
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Mozgalmas, sok-sok prog-
rammal gazdaggá, színessé tett 
nevelési év telt el ismét óvo-
dánkban. 

Szeptemberben nagy szere-
tettel fogadtuk az új kisgyermeke-
ket, akik közül a legtöbben gyor-
san, és zökkenőmentesen beillesz-
kedtek az óvodai életbe. Óvodása-
ink létszáma jelenleg 43 fő.

Az első hónapban, az immár 
hagyományosnak mondható szü-
ret sem maradt el, melyen na-
gyobb gyermekeink vettek részt. 
A szüretet követő napon, az ap-
róságokkal együtt ledaráltuk és 
kipréseltük a szőlőt, majd meg-
kóstoltuk a mustot.

Szeptember végén tartottuk 
Mihály napi vásárunkat, mely-
re az idei évben is meghívtuk az 
első osztályosokat.

A népmese napján látogatást 
tettünk a könyvtárban, ahol Zsu-
zsa néni kalauzolt minket, és me-
sélt óvodásainknak.

Októberben, az állatok vi-
lágnapjához kapcsolódva, rend-
őrkutyás bemutató volt intéz-
ményünkben, ami nagy élményt 
jelentett gyermekeinknek. Ebben 
a hónapban indult a Madárdalos 
Ovi program is, melyben évek óta 
részt veszünk.

Novemberben megünnepel-
tük óvodánk fennállásának 40. 
évfordulóját. 11-én a sörédi és 
a csákberényi ovisokkal együtt 
szülinapoztunk. Táncház, báb-
színház és egy gyönyörű szüli-
napi torta várta gyermekeinket. 
18-án a felnőttek, intézményünk 
régi és jelenlegi dolgozói, önkor-

mányzatunk, szülői szervezetünk 
és alapítványunk képviselői ün-
nepeltek. A gyerekek, a szülők 
és óvodai dolgozók színvonalas 
műsora gazdagította ezt a sok-sok 
régi emléket felidéző napot.

Decemberben Katica csopor-
tosaink, a szülők képviselőivel 
és az óvodai dolgozókkal együtt 
felléptek a második gyertyagyúj-
táson. Szülői szervezetünk ezen a 
napon, községünk rendezvényén, 
a „házigazda” szerepét is ellát-
ta. A szülők ügyes kezű, lelkes 
képviselői az adventi vásáron is 
részt vettek, saját készítésű apró-
ságaikkal. 6-án, kicsik és nagyok 
örömére, ellátogatott óvodánk-
ba a Mikulás. A téli szünet előtti 
napokban megünnepeltük a ka-
rácsonyt, alapítványunk és a Lu-
xemburgi Baráti Társaság jóvol-
tából sok szép ajándékot kaptak 
óvodásaink. Az ünnep varázsát 
erősítette a Meseerdő Bábszínház 
előadása, és a Kákics Együttes 
karácsonyi műsora is.

Januárban fogászati szűrő-
vizsgálat, és a helyes fogmosás-
ról szóló „előadás” volt intézmé-
nyünk mindkét csoportjában. A 
hónap végén megtartottuk félévi 
szülői értekezletünket, melyre 
meghívtuk iskolánk igazgatóját 
és a leendő elsős tanító nénit is.

Februárban először a gye-
rekek, majd a felnőttek farsangi 
bálját rendeztük meg. Mindkét 
rendezvény nagyon jól sikerült. 
Ebben a hónapban iskolába ké-
szülő gyermekeinkkel részt vet-
tünk az iskola nyílt napján, ahol 
nagy szeretettel fogadtak minket. 

Jómagam meglátogattam elsőse-
inket, akik igazán ügyesek vol-
tak, a tanító néni pedig többször 
is eljött az óvodába, hogy ismer-
kedjen a gyerekekkel.

Márciusban hangoskodva, ki-
sze bábot égetve elűztük a telet és 
köszöntöttük a tavaszt. Nemzeti 
ünnepünkön zászlókkal, kokár-
dákkal díszítettük emlékművein-
ket. A hónap közepén, Marton-
né Szűcs Aranka szervezésében 
részt vettünk a kézmosás, és 
egészségvédelem fontosságáról 
szóló, nagyon érdekes és játékos 
programon. Legnagyobb és leg-
ügyesebb gyermekeink, a közle-
kedési hét keretében bicikli túrát 
tettek a faluban. A hónap utolsó 
napjaiban ellátogatott hozzánk a 
Videoton labdarúgó csapatának 
két játékosa, nagy-nagy élményt 
szerezve ezzel a fociért lelkesedő 
fi úknak. Ebben a hónapban még 
egy bábszínházi előadást is meg-
nézhettek gyermekeink, melynek 
költségét egy névtelenséget kérő 
szülő fedezte. Köszönjük!

Ápriliban, a gyerekek nagy 
örömére nálunk is járt a nyu-
szi. Megtörtént az új gyerekek 
beirazkozása, mely szerint jö-
vőre is kb. ugyanennyi gyermek 
lesz az óvodában. Kiskertünkben 
elveteményeztünk, alig várjuk, 
hogy munkánk eredményeként 
valamit meg is kóstolhassunk. 

OVI HÍREI
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Egy család napórát készített 
teraszunkra, és ezzel benevezhet-
tünk a Nap gyermekei című pá-
lyázatra.

A pályázatban való részvéte-
lért homokozó játékokat és nap-
tejet kaptunk ajándékba.

A hónap utolsó napján mi is 
májusfát „állítottunk” – őrizve 
ezzel is a hagyományokat.

Májusban kicsikkel és na-
gyokkal együtt felkerekedtünk, 
és kirándulni indultunk Vértes-
boglárra, az erdei iskolába.  Az 
időjárás kezdetben megijesztett 
minket, hiszen egy jókora zápor 
után tudtunk csak a szabadba ki-
menni, de így is sok-sok élmény-
nyel gazdagodva tértünk haza.

5-én nagy-nagy szeretettel 
köszöntöttük az édesanyákat és 
nagymamákat. Ünnepségünk 
másnapján Katica csoportos 
gyermekeinkkel felléptünk a Ma-
jálison. A Madárdalos Ovi prog-
ram kereteiben Gábor bácsi meg-
mutatta nekünk az udvarunkon 
elhelyezett madárodúk lakóit.

Mire ez a cikk megjelenik, 
túl leszünk évzáró műsorunkon, 
az iskolába menő gyermekek 
búcsúztatásán, valamint a nagy-
csoportosok játékos, mozgásos 
„hétpróbáján”, mely az idei év-
ben Csákváron kerül megrende-
zésre. Családi napunkat, június 
3-án, délelőtt tartjuk. A kötetlen, 
beszélgetős, játszós, mókázós 
délelőttünkre meghívtuk leendő 
óvodásainkat és szüleiket is.

Végezetül szeretném megkö-
szönni azoknak a szülőknek a se-
gítségét, akik bármilyen módon 
támogatták óvodánkat. Bizony 
egy újabb cikket kellene írnom, 
ha részletesen mindent fel szeret-

nék sorolni, az anyagi támogatás-
tól, a papír és ragasztó készletek 
folyamatos feltöltésén át, az ön-
kéntes munkáig.

Egy biztos, csak kölcsönösen 
együttműködve érhetünk el szép 
eredményeket! Kedves támogató 
Szülők! KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

A nyárra kívánok minden 
családnak sok-sok vidámság-
ban együtt töltött napot! Kérem 
a szülőket, amikor csak tehetik 
legyenek együtt gyermekeikkel, 
hiszen a nevelési év hétköznap-
jain, a gyerekek többsége, több 
ébren töltött órát van az óvodá-
ban, mint otthon. És bármennyi-
re családias légkörű is egy óvo-
da, a családot nem tudja pótolni!

Hogyan szeress egy gyermeket 
igazán? (ismeretlen szerző)

„Légy jelen! Mondj igent, ami-
kor csak tudsz, de mondj nemet is 
ha szükséges! Ha nem viselkedik 
szeretetreméltóan, akkor is sze-
resd! Szeresd magadat is! Olvass 
neki sokat hangosan! Menjetek és 
keressétek meg a kis örömöket az 
életben! Támogasd a boldogság-
ban, nevess vele sokat! Emlékezz, 
hogy tulajdonképpen, milyen ki-
csi! Keresd a pozitívat! Tanítsd 
az érzelmeket! Dögönyözd meg 
gyakran, kacagjatok nagyokat! 
Lepd meg! Mutasd ki szeretete-
det, nagyon és sokszor! A gyere-
kek csodálatosak!” 

Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda-vezető
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né Maizer Beáta, Mitru Andrea, 
Mitru Gyöngyi, Rozsnyai Betti-
na, Varga Andrea.

Csókakő, 2017. május 22.
Mensáros Zsuzsánna könyvtáros

„A könyvet mindig 
ketten alkotják: az író, 
aki írta, és az olvasó, aki 
olvassa”

Kosztolányi Dezső

***
Egész éves kiemelkedő,
eredményes munkájáért

a településen dolgozó kolléga
elismerésben részesült 2015-ben,

a decemberi továbbképzésen
hagyományt teremtő céllal.

Iszak Ferencné 
Vörösmarty Mihály Könyvtár

Kölcsönözhetők még DVD-k, 
diafi lmek. A kínálat minden év-
ben bővül. Érdemes ezért is ellá-
togatni.

Évente több alkalommal tartok 
kézműves foglalkozásokat gyere-
keknek és felnőtteknek is. Ebben 
az évben elkezdődött a szintén in-
gyenes „KönyvtárMozi” vetítés. 
Erre minden esetben a könyvtár 
helyiségében kerül sor. A követ-
kező alkalommal júniusban, egy 
szép természetfi lmet nézhetnek 
majd meg az érdeklődők.

A könyvtárközi kölcsönzésről 
már esett szó az előző írásban. 
Ennek az a lényege, hogy amit 
helyben nem talál meg az olvasó, 
azt a Vörösmarty könyvtárból, 
vagy tagkönyvtáraiból tudom el-
hozni. A határidő ebben az eset-
ben is 4 hét, és kétszer hosszab-
bítható, amennyiben nincs rá  
közben máshonnan igény. 

Látogassanak el a könyvtárba,  
találkozzunk!

Mindazoknak megköszönöm 
az önzetlen segítségét, akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy az új he-
lyen a könyvtár sikeresen működ-
hessen. Havasi Henrietta, Kiszely 
Dávid, Kiszely Gergely, Kiszely 
Imre, Kiszely Krisztián, Kiszely-

Találkozzunk a könyvtárban!
Ezzel a hívó mondattal zártam 

az előző írásokat. Most néhány 
hasznos tudnivalóval bátorítom a 
kedves érdeklődőket, hogy láto-
gassanak el ebbe a szép megújult 
könyvtárba, amit hivatalosan eb-
ben az évben február 3-án adtak 
át. Ezen az ünnepségen kaptuk 
meg Gombóc Artúr mesefi gu-
rát, melyet 2015-től a felújított 
könyvtárak kapnak meg.

Nézzük akkor a fontos és hasz-
nos információkat!

A beiratkozás helyben történik 
és ingyenes. Egy alkalommal 4-7 
könyvet lehet elvinni négy hétre. 
Nem szükséges minden alkalom-
mal személyesen eljönni, a csa-
ládtagok is vihetnek kölcsönöz-
hetnek egymásnak. A határidőt 
lehet hosszabbítani, amit elsősor-
ban e-mailben, telefonon, esetleg 
facebook-on üzenetben lehet kér-
ni. Késedelmi díj nincs. 

Többféle folyóiratot lehet 
helyben olvasgatni, a kényelmes 
olvasósarokban. Természetesen 
kölcsönzésre is van lehetőség. 
Mivel a könyvtár nincs minden 
nap nyitva, ezért napilapok nem 
állnak rendelkezésre. Az olvasói 
igényeket fi gyelembe véve ren-
delem meg a kötött pénzkeretből 
a heti, vagy havi folyóiratokat.

KÖNYVTÁRI HÍREK

Cím: Csókakő, Tölgyfa utca 2.
K épület, I. emelet. (lift van)

Nyitvatartás: hétfő: 16.00-17.30, 
szombat: 10.30-12.00.

Telefon: 06/30/52 770 88

Facebook: csókakői könyvtár

e-mail:
konyvtar8074@freemail.hu, 

csokako@fejerkszr.hu

www.fejerkszr.hu
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„Nem hagylak árván benne-
teket, hanem visszajövök hozzá-
tok.”

Jn 14,18

2017. június 5-én, két hét múl-
va Pünkösdhétfőn kerül megren-
dezésre idén a székesfehérvári 
bregyó közi sportcentrumban a 
XII. Egyházmegyei Nap. A ta-
lálkozó de. 9 órától du. 4 óráig 
tart. 10 órakor közös szentmisét 
imádkozunk. A gyermekjátékok 
mellett minden korosztálynak 
színvonalas lelki-szellemi prog-
ramot kínálnak. Ebben az évben 
is szeretettel várja Püspök úr a 
keresztény családokat a találko-
zóra, ahol a gyermeknek szóló 
programok mellett minden kor-
osztály találhat megfelelő lelki-
szellemi programot.

Ahogy a tavalyi évben is, úgy 
idén is szeretettel hívjuk és vár-
juk június második vasárnapján, 
június 11-én délután 4 órára lel-
kipásztori körzetünk plébániái-
nak képviselőtestületeit, munka-
társainkat: lelkipásztori kisegí-
tőket, hitoktatókat, kántorokat, 
sekrestyéseket, karitász tagokat, 
egy közös hálaadó szentmisére 
és agapéra a bodajki plébániá-
ra. Szeretnénk közös találkozást 
azokkal, akik segítik plébániáink 
működését, megköszönve nekik 
szolgálatukat.

��

Közös programok
Dátum Időpont Helyszín Esemény

Május
25. cs. 17.00-19.00 Templomainkban Az egyházmegye közös

szentségimádási napja
27. szo. 18.00 Bodajk Plébánia Jegyesoktatás V.

Június
3. szo. 18.00 Bodajk Plébánia Jegyesoktatás VI.
5. h. 10.00-16.00 Székesfehérvár Egyházmegyei Nap
11. v. 9.30 Iszkaszentgyörgy Templombúcsú (Szentháromság)
11. v. Isztimér, Sárkeresztes, 

Csókakő
Elsőáldozás

11. v. 16.00 Bodajk Közös pasztorális est

EGYHÁZI HÍREK

Bodajk

A Bodajki Templomban 2017. 
május 20-án délután 16 órakor 
tartottuk a bérmálást, ahol Spányi 
Antal megyés püspök úr megbér-
málta a sikeres vizsgát tett fi ata-
lokat. A bérmálás szentségében a 
15 településről 35-en részesültek, 
ebből Csókakőről heten járulhat-
tak a szentség kiszolgáltatásáért 
az oltár elé. A fi atalokat Bokor-
né Sörédi Zsuzsanna hitoktató 
készítette fel, akinek áldozatos 
munkáját ezúton is köszönjük. 
A szentmisét a megbérmáltak-
kal Kegyhelyünk előtt, a magyar 
Szent Család bodajki zarándokla-
ta szobornál elmondott imádság 
zárta. Imádkozzunk értük!

Liturgikus elmélkedés

Alexandriai Szent Cirill püspök-
nek a második korintusi levélhez 

írt magyarázatából
(Cap. 5, 5 – 6, 2: PG 74, 942-943)
Krisztus kiengesztelte irántunk 

Istent, aki minket a
kiengesztelődés szolgálatával 

megbízott

Akik már megkapták a Szent-
lélek lefoglaló zálogát, és a fel-
támadás reményének a birtoko-
sai, azok a jövendő feltámadást 
már jelenvalónak tartják, és azt 
hangoztatják, hogy ezentúl nem 
tekintenek senkit emberi szem-
pontból. Mindnyájan lelkiek va-
gyunk ugyanis, és mentesek a 
testi romlandóságtól. Mert ami-
kor felragyogott felettünk Isten 
egyszülött Fia, hasonlóvá lettünk 
a mindent éltető Igéhez. Amint a 
bűn uralma idején a halál köte-
lékei tartottak fogva minket, úgy 
vetettük el most a romlandóságot 
azóta, hogy közbelépett a meg-
igazulást szerző Krisztus. Ezért 
senki sem él már testben, azaz 
testi gyengeségben, amit pedig 
méltán és joggal tekintünk úgy, 
mint romlandóságot. Ezért mond-
ja Szent Pál: Ha Krisztust azelőtt 
emberileg ismertük is, most már 
nem úgy ismerjük (2 Kor 5, 16). 
Mintha ezt akarná mondani: Az 
Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn 
1, 14), és mindannyiunk életéért 
elvállalta a testi halált. És ha 
mi így, testi valóságában ismer-
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tük is meg őt, ezután már nem 
így ismerjük. … Megigazultunk 
ugyanis a hit által Krisztusban, 
és eltűnt az átok ereje. Hiszen ő 
miértünk támadt fel, eltiporva a 
halál hatalmát; így megismertük 
az igaz és tökéletes Istent – akit 
lélekben és igazságban imádunk 
– a Fiú közvetítésével, aki meny-
nyei jótéteményeket eszközöl ki 

Irodai szolgálat:

Bodajki Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
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

az Atyától a világ számára. Ezért 
mondja igen bölcsen Szent Pál: 
Ezt Isten viszi végbe, akit Krisz-
tus kiengesztelt irántunk (2 Kor 5, 
18). Mert egészen bizonyos, hogy 
az Atya akaratából valósult meg 
a megtestesülés misztériuma és az 
ebből következő megújulás. Hi-
szen Krisztus által nyertük el azt 
a lehetőséget is, hogy az Atyához 

járulhatunk. Az ő tanítása szerint 
ugyanis senki sem mehet az Atyá-
hoz másként, mint őáltala. Tehát 
ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus 
kiengesztelt irántunk, és aki min-
ket a kiengesztelődés szolgálatá-
val megbízott (2 Kor 5, 18).

Csókakő, 2017. május 21.                                                                                                                                 
Mórocz Tamás plébános

A Tavaszköszöntő Majálisunk 
fő versenyprogramja a főzőver-
seny, ettől függetlenül a sport-
pálya mellett más versenyen is 
összemérték az erejüket a kicsik 
és a nagyok. A gyerekeknek a kü-
lönböző gyerekprogramokon és 
vetélkedőkön kívül lehetőség volt 
a traktoros ügyességi versenyen 
is összemérni az erejüket, ahol 9 
gyermek vett részt a megmérette-
tésben. 

Idén második alkalommal 
rendeztük meg a Majális kere-
tein belül a „Csókakő Legjobb 
Traktorosa”-elnevezésű gyer-
mek-ügyességi versenyt. A tava-
lyi bajnok, Vass Dávid betegsége 
miatt nem tudta megvédeni címét, 
azonban más kiváló versenyzők 
lehetőséget kaptak gyorsaságuk 
és ügyességük bizonyítására a né-
pes mezőnyben. Így az idei ver-
seny eredménye a következő lett:

1. Magda Milán 
2. Kovács Gergő 
3. Lőrincz Péter

         (legjobb óvodás) 

Gratulálunk a nyerteseknek és 
az összes versenyzőnek. Jövőre, 
veletek, ugyanott…

Csókakő, 2017. május 25.                                                      
Szabados Melinda

Traktoros verseny a Tavaszköszöntő Majálison
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Ha Majális, akkor a sakk szi-
multán verseny sem maradhat el. 
Az idei évben 19. alkalommal 
rendeztük meg a Csókakői Sakk 
Szimultán Versenyt. A szimul-
tán lényege az, hogy egy jelen-
tős eredményekkel rendelkező 
sakkmestert, vagy sakkverseny-
zőt egyszerre többen kihívnak, s 
így együttes erővel próbálják a 
sakkban járatos kiváló sakkozót 
legyőzni, vagy legalább egy dön-
tetlent elérni vele. Ez a fajta játék 
a sakk népszerűsítését szolgálja 
alapvetően, illetve mindenki-
nek lehetőséget ad arra, hogy jól 
sakkozó ellen felmérje tudását, 
és egyáltalán képet kapjon arról, 
hogy milyen érzés ilyen színvo-
nalon játszani. Csókakőn a helyi 
érdekeltségű sakk bajnokság után 
ez a legjelentősebb esemény, ami 
megmozgatja a kicsiket és na-
gyokat a sakkban. A szimultánnál 

Sakk Szimultán a Majálison

nincs korhatár bármikor, bárki be-
ülhet a sakkozóval szemben. Ter-
mészetesen a csókakőiek voltak 
többen a kihívó oldalon, de vol-
tak vendégeink is, akik kihívták a 
sakkozót. Itt nem volt kizáró ok, 
ha valaki nem volt helyi lakos. Ez 
a könnyed, játékos versenyzési 
lehetőség biztosította a minden-
ki, az egy ellen játék élményét, 
egyfajta drukkot is okozva, hogy 
lesz e valaki, aki legyőzi a meg-
hívott sakkozót. Bizony volt több 
év is, amikor a közönségnek nem 
sikerült legyőznie, de még dön-
tetlent sem elérnie a mester ellen. 
Általában 20-30 fő szokott vállal-
kozni a nemes feladatra, s az idén 
sem volt ez másként. A szimul-
tán délután egykor kezdődött és 
délután négy óráig folyamatosan 
játszatták a megmérettetésre vál-
lalkozó Zilahi Zoltánt. A Móri 
SE sakk szakosztályvezetőjeként 

tevékenykedő, többszörös baj-
nok sakkozót sokan kihívták, s 
Zilahi Zoltán, és az én örömöm-
re is bizony voltak olyanok, akik 
sikerrel vállalkoztak a feladatra. 
Kis Miklós az idei év csókakői 
bajnoka legyőzte Zilahi Zoltánt, s 
így tett még Vass Zoltán és Orosz 
Gábor is. Döntetlent ért el Csó-
kakő többszörös bajnoka, és még 
aktív sakkozója Steiner László 
is. Minden eredményt elérőnek, 
és résztvevőnek ezúton is gratu-
lálunk, köszönjük a részvételt, és 
a megmérettetést. Steiner Lász-
lónak ezúton köszönöm a szer-
vezést, Zilahi Zoltánnak pedig 
köszönöm, hogy eljött hozzánk 
és sakktudásával támogatta ren-
dezvényünket.

Csókakő, 2017. május 25.
Fűrész György

BESZÁMOLÓ

Élvezhetjük a szimpatizáns 
tagok, önkormányzatunk és a 
falu lakosságának a támogatását. 
Üléseinken folyamatosan érté-
keljük feladatainkat és kijelöljük 
a megvalósítandó tevékenysége-
inket. Önkéntes munkánkkal a 
faluban élő emberek közbizton-
ságát, vagyonvédelmét kívánjuk 
elősegíteni. 

Szervezetünk alapvető célja 
lakóhelyünk közbiztonságának 
védelme, a közrend biztosítása, 
segítségnyújtás a bűnmegelőzés-
ben, aktív közreműködés a falu 
programjainak lebonyolításában. 

Beszámoló
a csókakői polgárőrség

2016. évi tevékenységéről

Egyesületünk 1998-ban ala-
kult újjá, közhasznú szervezet-
ként működik. Alapító okira-
tunkat a törvényi előírásoknak 
megfelelően folyamatosan kar-
bantartjuk. Írásos dokumentumok 
alapján községünkben 1919. au-
gusztus 8-án már létrejött a pol-
gárőrség. A fennállásának 100. 
évfordulóját méltóképpen szeret-
nénk megünnepelni Megyei Pol-
gárőrnap keretében.

Szoros együttműködés kialakítá-
sára törekedtünk a rendőrséggel, 
a helyi önkormányzattal, a társ-
szervezetekkel és a helyi civil 
szervezetekkel. Folyamatos, köz-
vetlen kapcsolatot tartunk fenn a 
megyei és országos Polgárőr Szö-
vetséggel. 

Rendszeresen heti két alka-
lommal járőrözést végzünk, mo-
torosaink a hét másik napjain is 
láttatják magukat. Alkalmanként 
növeljük járőrszolgálatunk szá-
mát. Falu intézményeinél, a be-és 
kimenő utakon posztos szolgá-
latot látunk el. (pl. tanévkezdés, 
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ünnepélyek, nagyobb rendezvé-
nyek esetén). Katasztrófavédelmi 
feladatokat is ellátunk a kataszt-
rófavédelemmel együttműködve.

A falu rendezvényeinek le-
bonyolításában, biztosításában 
aktívan közreműködünk: forga-
lomirányítással, helyszín biztosí-
tásával járulunk hozzá a rendez-
vények sikeres lebonyolításához.

A bizalomra épülő felelősség-
vállalást és a politikamentességet 
szem előtt tartjuk. 

Az elmúlt évben a közterüle-
tek védelmére, az idősebb em-
berek és gyermekek biztonság-
érzetének növelésére nagyobb 
hangsúlyt fektettünk. Az üdülő-
szezon elindulásával falunk la-
kossága megduplázódott, nagy a 
kirándulóforgalom, ezért foko-
zottabban odafi gyeltünk ezekre 
a területek.  A kisbusz, a motor-
kerékpár, személygépkocsi és a 
kerékpár nagymértékben elősegí-
ti a hatékony járőrözést. Ma már 
egy terepjáró személygépkocsi 
is rendelkezésünkre áll, ami to-
vább javította kondícióinkat és 
még hatékonyabb járőrözést vé-
gezhetünk. Nagyobb területeket 
tudunk ellenőrzésünk alá vonni. 

Ezek fenntartása és karbantartá-
sa jelentős kiadással jár. Fontos 
a takarékosság szem előtt tartása 
és újabb források keresése. Ön-
kormányzatunk, a Fejér Megyei 
Polgárőr Szövetség segítséget 
nyújtanak a működtetésükhöz.

Munkánk során nemcsak szak-
mai programokon veszünk részt, 
mindenhova szívesen elmegyünk, 
ahol a civil társadalom erősítését, 
egy esetleges új szervezet elindí-
tását, létrehozását tűzik ki. A helyi 
és szomszédos civil szervezetek-
kel folyamatosan ápoljuk kapcso-
latainkat a hagyományokra épít-
ve. Járási koordinátorként is se-
gíteni tudom a kapcsolatok ápolá-
sát. Rendszeresen részt veszünk a 
polgárőr találkozókon is. (megyei 
és országos). Polgárőr szolgála-
tunknak és a rendőri jelenlétnek is 
köszönhető, hogy falunkban kü-
lönösebb szabálysértés, bűneset 
nem volt az elmúlt időszakban. 

Továbbra is aktívan részt fo-
gunk venni Csókakő kulturális, 
társadalmi életében, jelentős sze-
repet vállalva a rendezvények si-
keres lebonyolításában, középü-
leteink, külterületeink vagyonvé-
delmét szem előtt tartva. 

Évek óta nagy gondot fordí-
tunk a formaruhánk bővítésére, 
ezáltal is a láthatóságunk bizto-
sítására. Pályázat segítségével 
sikerült újabb eszközöket besze-
reznünk. Alapvető felszerelésein-
ket folyamatosan karbantartjuk, 
szükség esetén gondoskodunk a 
cseréjükről. 

Saját bevételünk a tagdíjakból, 
a szja 1%-os felajánlásból adódik 
és civil szervezetek, magánsze-
mélyek adományaiból tevődik 
össze. Köszönjük a szja 1 %-os 
felajánlásokat, amit a működé-
sünkre fordítottunk. Éltünk és to-
vábbra is élni fogunk a pályázati 
lehetőségekkel és a helyi önkor-
mányzat anyagi támogatásával.

Köszönettel tartozunk a Vér-
tes Vidékéért Alapítványnak, 
Luxemburgi Baráti Társaságnak, 
Önkormányzatunknak, magán 
személyeknek a támogatásért, 
amely segítségével javultak feltét-
eleink. Köszönet illeti Guszterné 
Gabika önzetlen munkáját és nem 
utolsó sorban tagjaink egész évi 
önkéntes munkáját.

Egyesületünk gazdálkodását a 
2016. évi közhasznúsági jelentés 
tartalmazza, amelyről külön na-
pirendi pontban adunk tájékozta-
tást. Köszönjük Vasutáné László 
Máriának és Fürész Györgynek 
az önkéntes munkáját a beszá-
moló elkészítésében. Az egye-
sület működése az év folyamán 
pénzügyi szempontból is megfe-
lelő volt.

Megköszönöm a tagság egész 
évi aktív, önkéntes munkáját, és 
kérem beszámolóm elfogadását.

Csókakő, 2017. május 24.
Ábele Márton egyesület elnöke
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A trianoni békediktátum il-
letve kényszerszerződés, békepa-
rancs (a nyugati- és a szomszédos 
országok forrásaiban gyakran 
békeszerződés,) az első világ-
háborút lezáró Párizs környéki 
békeszerződések rendszerének 
részeként a háborúban vesztes 
Magyarország (mint az Osztrák–
Magyar Monarchia egyik utód-
állama) és a háborúban győztes 
antant szövetség hatalmai (Nagy-
Britannia, Franciaország, Olasz-
ország, Japán, Belgium, Kína, 
Kuba, Görögország, Nicaragua, 
Panama, Lengyelország, Portu-
gália, Románia, a Szerb-Horvát-
Szlovén Állam, Sziám és Cseh-
Szlovákország) között létrejött 
békeszerződés, amely többek 
között az Osztrák–Magyar Mo-
narchia felbomlása miatt megha-
tározta Magyarország új határait.

A szerződésben a győztes fe-
lek kijelentik, hogy Magyaror-
szág felelős a háborúban győz-
tes államoknak okozott károkért 
(161. cikk), a VIII. rész további 
cikkeiben és függelékeiben pe-
dig részletesen szabályozzák az 
ennek következtében teljesítendő 
jóvátétel feltételeit. [6] A szer-
ződésbe foglalt megállapítások 
megegyeztek az Edvard Beneš 
cseh politikus által megfogalma-
zottakkal, aki így vélekedett: „Az 
egész világ elborzadt ... és meg-
értette, hogy a háborút nem egye-
dül az egykori Osztrák–Magyar 
Monarchia végzetes politikája 
robbantotta ki, hanem sokkal in-
kább Budapesten, mint Bécsben 
készítették elő.”

„A Szövetséges és Társult 
Kormányok kijelentik és Magyar-

ország elismeri, hogy Magyar-
ország és szövetségesei, mint e 
veszteségek és károk okozói, fele-
lősek mindazokért a vesztesége-
kért és károkért, amelyeket a Szö-
vetséges és Társult Kormányok, 
valamint polgáraik az Ausztria-
Magyarország és szövetségesei 
támadása folytán rájuk kénysze-
rített háború következményekép-
pen elszenvedtek.”

– az 1920. évi június hó 4. 
napján a Trianonban kötött béke-
szerződés 161. cikke [7]

A trianoni békeszerződést a 
Magyar Királyság nevében az 
1920 márciusában Horthy Mik-
lós által kinevezett Simonyi-
Semadam-kormány képviseleté-
ben és felhatalmazásával Benárd 
Ágost, a magyar kormány népjó-
léti és munkaügyi minisztere, a 
küldöttség vezetője és Drasche-
Lázár Alfréd rendkívüli követ és 
államtitkár írta alá. A választás 
azért esett rájuk, mivel a rangos 
és közismert politikusok egyike 
sem akarta magát kompromittál-
ni a hazánkra nézve végzetes és 
máig is meghatározó trianoni bé-
keszerződés aláírásával.[8]

Az első világháborúban győz-
tes antanthatalmak elsődleges 
célja Németország és a háború-
ban vele szövetséges országok 
alapvető meggyengítése volt, 
ezen felül céljuk volt a jelentős 
háborús jóvátétel követelése, va-
lamint a soknemzetiségű nagyha-
talmak egységének megtörése is, 
mint amilyen az Osztrák–Magyar 
Monarchia vagy az Oszmán Bi-
rodalom volt. A döntéshozók a 
magyarokkal szembeni Európa-

szerte létező ellenséges hozzáál-
lást sem tudták fi gyelmen kívül 
hagyni.

A történelmi okirat Magyar-
ország (Magyar Királyság) új 
határainak megállapítása mellett 
35 000 főben korlátozta a magyar 
hadsereg létszámát, megtiltotta 
légierő és nehézfegyverek tartá-
sát. Tartalmazta az akkor létrejött 
Népszövetség alapokmányát is. 
1920. június 4-én budapesti idő 
szerint 16.32-kor írták alá a fran-
ciaországi Versailles-hoz tartozó 
Nagy-Trianon Kastély] 52 méter 
hosszú és 7 méter széles folyosó-
ján, a La galérie des Cotelles-ben.

A szerződést nem írta alá a 
szintén az antanthoz tartozó Ame-
rikai Egyesült Államok, amely 
akkor nem lett tagja a Népszö-
vetségnek. Az USA és Magyar-
ország később Washingtonban 
kötött békét: ez a Népszövetségre 
vonatkozó cikkelyek kivételével 
szó szerint megegyezik a triano-
nival. Az ily módon létrejött I. 
világháború utáni kényszer-bé-
kerend azonban összeomlott. Ez 
a szégyenteljes békeparancs, ez 
a geopolitikailag összefüggései-
ben is érthetetlen, rosszindulatú, 
és biztonságpolitikai szempont-
ból mesterségesen fenntartott 
állapot vezetett, a II. Világhábo-
rú kirobbanásához, a nácizmus, 
kommunizmus térnyeréséhez és 
a totalitárius rendszerek kiala-
kulásához. Lényegében egy tűz-
szüneti megállapodás volt, ami a 
XX. századi őrület végén, Japán-
ban két atombomba ledobásához 
vezetett. Ezt a békediktátumot 
váltotta, az 1947-ben a Párizsi 
„béke”szerződés, ami konzer-

Trianoni „Béke”szerződés
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válta, a trianoni megállapodások 
által kialakított határokat, a te-
heráni megállapodások alapján 
pedig, kijelölte a nagyhatalmak 
befolyási övezeteit. Ez a politi-
kailag igazságtalan, nemzeteket, 
nemzetiségeket megnyomorító 
Párizsi diktátum vezet 1947-ben 
a Hidegháború kitöréséhez, ami 
egészen a Szovjetunió 1991. évi 
összeomlásával fejeződött be. 
A Hidegháború a közvélekedés-
sel ellentétben, egyáltalán nem 
volt hideg, világszerte a totális 
atomháború rémének fenyegetése 
mellett zajlott, melynek kereté-
ben a hadviselő szuperhatalmak 
és nagyhatalmak több mint 2000 
atombombát dobtak saját maguk-
ra, az elrettentés nevében. A Hi-
degháború sokkal több áldozatot 
szedett a hadszínterein, mint a II. 
és az I. Világháború együtt véve, 

és lényegében minden kontinen-
sen zajlott. Mintegy száz mil-
lió áldozatot követelt a gulágra, 
vagyis a szovjet koncentrációs 
táborokba kényszermunkára vitt 
politikai foglyok, és ártatlanok 
embertelen körülmények között 
tartása, és ehhez még hozzájön 
II. Világháború alatt a nácik által 
fenntartott kegyetlen „munkatá-
borok” pusztító világa. Mindez a 
sokszor versben megénekelt mű-
velt nyugat ártatlannak tűnő ideo-
lógiáinak köszönhettük (kommu-
nizmus, nácizmus: Németország, 
fasizmus: Olaszország). A triano-
ni tragédia következménye, még 
ma is hat, a jelenlegi „béke” álla-
potot, tévedés ne essék, az USA 
által életre hívott euró-atlanti bé-
kerendszer, melynek a NATO és 
az EU a két fő tartópillére, illetve 
az Egyesült Államok hadserege 

tartja fenn. A trianoni békedik-
tátum fő felelőseinek a rövidlátó 
nyugati nagyhatalmak nevezhe-
tőek meg, ez a végzetes igazság-
talan békeparancs rájuk nézve is 
messzemenő következményekkel 
járt és fog járni. Ha a híradót be-
kapcsoljuk és hallgatjuk a híreket, 
akkor láthatjuk, hogy 97 évvel az 
aláírást követően végzetes kö-
vetkezményeit éli Franciaország, 
Nagy-Britannia, Olaszország és 
a nyugati világ az elhibázott és 
igazságtalan döntésnek. Bár ez 
bennünket nem vigasztal...

A trianoni tragédiára emlékez-
ve június 4-ét a magyar Ország-
gyűlés 2010-ben a nemzeti össze-
tartozás napjává nyilvánította.

Fűrész György
polgármester

H Í R D E T É S

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
2 fő ápoló - gondozót keres

folyamatos, 12 órás munkarendbe,
Csókakő Idősotthonba.

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Bérezés KJT szerint.

Önéletrajzot és jelentkezést a
csontos.norbert@fejerszgy.hu

e-mail címre várjuk.
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 „Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy!” 
 (Nagy László) 

KÖSZÖNTÔ

Ezúton is szeretettel köszöntjük tanítóinkat, tanárainkat és 
az iskola összes dolgozóját pedagógusnap alkalmából.

Köszönjük munkájukat!

Iskola diákjai
és szüleik
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Képriport a Fejér Megyei Tűzoltóversenyről


