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Tisztelt Csókakőiek!
A járványügyi helyzet sajnos
újabb áldozatot szedett Csókakőn. Igaz itt szolgálatot teljesítő
atya nem Csókakőn élt, ám szolgálta a csókakői hívek közösségét. Cselik László plébános, aki
Istent szolgálta Zámolyon, örömmel járt át Csókakőre misézni a

Szent Donátnak szentelt templom falai közé, ahol utolsó vasárnapi szent miséjét celebrálta.
A koronavírus őt is elragadta tőlünk, emlékét megőrizzük szívünkben, és ezúton is Istenbe vetett hittel kívánunk őszinte részvétet családjának.

Köszönünk mindent, amit
tettél értünk Laci atya! Nyugodj
Békében!
Csókakő, 2020. február 2.
Fűrész György
Csókakő polgármestere
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Vár Hírek
Beszámoló a Várbarátok Társasága 2020-évi munkájáról.
Rendkívüli évet hagyunk magunk
mögött. 2020 február 29-én az elmúlt év évzáró közgyűlésén reális reményekkel terveztük a 2020-as évet.
Székesfehérváron az Extra Média
Nyomdában elkészíttettük kártyanaptárunkat, melyben megjelöltük a
fontosabb eseményeket: a vármunkákat, megemlékezéseket, várnapokat, de sajnos a koronavírus járvány
közbeszólt, és megváltoztatta életünk
folyását. A naptár 3000 példányban
elkészült, de az ott megjelölt feladatokat csak részben tudtuk elvégezni. Hat
alkalommal terveztűnk vármunkát,
amikor a feladat az volt, hogy takarítsuk a vár meglévő helyiségeit, udvarát, a várhoz felvezető utat stb. Sajnos
ebből a tervünkből csak két alkalmat
sikerült megvalósítani: március 28.-án
és április 25.-én tudtunk dolgozni. A
többi tervezett időpont a járvány miatt elmaradt. A várban levő fa és vas
alkatrészek megvédéséről azok tartósításáról gondoskodtunk. Megállapodtunk Makk András és Fűrész Károly
festő kisiparosokkal, hogy elvégzik
a várban levő fa és vas felületek festését. Szükséges volt a festés, mert a
farészek nagyon kiszáradtak. Megvásároltuk a festéket 74.000 ft értékben.
Április 6-án kezdték a felületkezelést
és 24-én fejezték be. Ezzel a munkával több évre biztosítottuk a fa alkatrészek élettartalmát. Sajnos a vártorony
bejárati előterének tetőhéjazata eléggé
gyenge állapotban van, ennek cseréjére kérünk szakvéleményt a Műemlékvédelmi Felügyelőségtől
Július 25-én ünnepeltük Brindisi Szent Lőrinc kapucinus szerzetes
emléknapját. Ezen a napon Mórocz
Tamás plébános úr szentmisét mutatott be a vár kápolnájában, amelyen a
várbarátok és a lovagok is részt vettek.
Szeptember 4-5-6-ára terveztük a
már hagyományos várnapokat. Sajnos
a vírusjárvány ezt is meghiúsította.

Természetesen ezekben a napokban a
vár látogatható volt. Szeptember 5-én
Bencze Tamás komtúrunk eljött Csókakőre, hogy a várban levő ágyúcsövekből diszlövéseket adjon le, ezzel is
emlékeztesse az idelátogatókat a vár
múltjára és jelenére.
November 2-án halottak napján
megemlékeztünk a plébánia templomban szentmise keretében a meghalt
várbarátokról. Sajnos már 14 várbaráttól vettünk végső búcsút. Emléküket kegyelettel megőrizzük. Megemlékezünk lovagtársainkról: név szerint:
Fűrész Józsefről, Karger Lászlóról,
Koczka Mihályról, és segítő várbarátainkról: Klujber Józsefről, Wéninger
Mihályról, Zsolnai Mártonról, Zsolnai
Lászlóról, Vass Zoltánnéról, Bognár
Ágostonról, Bognár Endréről. November 14-én vettünk végső búcsút
Fűrész Györgynétől sz. Szabó Évától,
aki kezdetektől, 1995-től a Várbarátok Társaságának tagja volt. A lovagi
társaságot egyenruhával látta el, a ruhákat társadalmi munkában készítette.
Hálával és kegyelettel emlékezünk
kedves egyéniségére.
Búcsúztunk továbbá Sebestyén
Zoltánról, aki Seregélyesről járt hozzánk Csupor Istvántól és Bognár Sándortól. Emléküket kegyelettel megőrizzük.
A vírusjárvány ellenére a vár látogatható volt a kiránduló csoportok
látogatása folyamatos Vas Rezsőné
Tucika fogadta a bejelentkező csoportokat, szívesen és szakszerűen elmesélte a vár több mint 700 éves történetét, amit a látogatók érdeklődve hallgattak.Köszönjük sokéves önzetlen
munkáját
Aktívak voltak fiataljaink is Bokor Ráchel és Beck Hanna, akik részt
vettek Bethlen Gábor Alapkezelő
Nonprofit Zrt. értekezletén. Az alapkezelőhöz pályázatot nyújtottak be
szerszámok, korhű ruhák fegyverek
beszerzésérePályázatuk 2.000.000-ftot nyert, melyről 2021 év végén kell
elszámolni. Köszönjük munkájukat és

szorgalmukat. Megköszönöm az adóból felajánlott 1%-okat amit a vár építésére karbantartására fordítunk. Az
elmúlt évben 2o2o-ban 732.313 Ft-ot
utalt át számlánkra az adóhatóság.
Kérem további szíves támogatásukat!
Adószámunk: 18484487-1-07 Az elmúlt évben taglétszámunk 59 fő volt.
Tagdíjat, ami évi 2000 Ft mindannyian
befizettük melynek összege 118000 Ft
volt. Ebben az évben a tagdíjakat első
összejövetelünkön törlesztjük, melynek időpontjáról a járvány miatt később határozunk.
A várbarátok nevében megköszönöm Csókakő község képviselő testületének anyagi és eszmei támogatását,
amit minden évben így az elmúlt évben is kaptunk. Megköszönöm gazdasági vezetőnknek Vasutáné László
Máriának pontos naprakész,precíz
munkáját
Ugyancsak jó szívvel emlékezünk
meg Végh György és felesége Margó
finomételeiről amivel a munkában és
ünnepélyeinken résztvevőket kínálták.
Megköszönöm Csöngedi Attilának és
a vele dolgozó munkatársainak, hogy
kérésünkre mindig segítségünkre siettek.
A Műemlékvédelmi Hivatal biztosítja vár nappali őrzését. Ezzel a feladattal a TOKEN biztonsági kft-t bízta
meg. Az őrséget Horesta János és családja látja el. Köszönjük munkájukat!
A jövőben tovább folytatjuk a vár
állagmegóvását és amint lehet bekapcsolódunk a HELYREÁLLÍTÁSI
MUNKÁLATOKBA. Ehhez természetesen központi akarat és a műemlék helyreállításához szükséges összeg
szükséges. Addig is az elért eredmények megóvása a feladatunk. Most
mind- annyiunk feladata a járvány
leküzdése. Legközelebbi összejövetelünket a járvány leküzdése után tartjuk. Időpontjáról később határozunk.
Tagjainkat külön értesítjük.
Csókakő 2021. január 22
Sörédi Pál
Várbarátok Társasága elnöke.
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Egyházi Hírek

„…’Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa.
Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.’”
Mk 1,15

Mély megrendültséggel tudatjuk,
hogy Cselik Lászlóatya csütörtök
este megtért az Úrhoz.Imádkozzunk
Érte, köszönve az itt töltött másfél
éves szolgálatát, szeretetét! R.I.P!

Jövő szombaton a bodajki kegytemplomban az esti 6 órai szentmisét
érte imádkozzuk, megemlékezve és
megköszönve szolgálatát!

Temetéséről később intézkednek (várhatóan jövő héten pénteken
lesz Kalocsán a papi sírboltban.)
A járványügyi szabályok betartása
miatt, temetésére csak korlátozottan
mehetünk.

Bodajk
A
horvátországi
földrengés áldozatainak szánt adományt
(123.000 Ft), eljuttattuk az illetékesek felé, köszönjük adományaikat!

Liturgikus elmélkedés
A
II.
vatikáni
zsinat
SacrosanctumConcilium
kezdetű, a szent liturgiáról szóló
konstitúciójából(Nn. 7-8. 106)
Krisztus mindig jelen van Egyházában
Krisztus mindig jelen van Egyházában, de kiváltképpen a liturgikus
cselekményekben. Jelen van a szentmisében, a pap személyében, mert az
áldozatot ugyanaz mutatja be most
a papok szolgálata által, mint aki a
kereszten önmagát feláldozta. És kiváltképp jelen van az eukarisztikus
színek alatt. Jelen van erejével a
szentségekben, így bárki is keresztel,
maga Krisztus az, aki keresztel. Jelen van igéje által, minthogy ő maga
szól hozzánk, amikor az Egyházban
a Szentírást olvassák. Végül jelen
van, amikor könyörög, és zsoltárt
zeng az Egyház, hiszen megígérte:
Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük
(Mt 18, 20).
Ebben a nagy műben, amely Istent tökéletesen megdicsőíti, az embert pedig megszenteli, Krisztus
mindenkor maga mellé emeli, társává teszi az Egyházat, szeretett je-

gyesét; az Egyház pedig segítségül
hívja Urát, és általa hódol az örök
Atyának.
Méltán foghatjuk fel tehát a liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus papi
szolgálatának gyakorlását. Ebben
érzékelhető jelek jelzik, és a maguk
sajátos módján meg is valósítják
az ember megszentelését, és Jézus
Krisztus misztikus teste, vagyis a Fő
és a tagok együtt, teljes értékű nyilvános istentiszteletet mutatnak be.
Így tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény: Krisztus, a pap, és teste, az
Egyház viszi végbe; hatékonyságát
nem is éri el az Egyháznak semmi
más cselekedete, sem rangban, sem
mértékben.
A földi liturgiában annak a men�nyeinek előízét élvezzük, és annak a
liturgiának leszünk részesei, amelyet
a szent városban, Jeruzsálemben ünnepelnek. Oda tart zarándokutunk,
ott ül Krisztus az Isten jobbján, mint
a szentélynek és az igazi szövetségsátornak szolgája (vö. Zsid 8, 2). A
földi liturgiában a mennyei seregek
egész sokaságával együtt énekeljük
az Úrnak a dicsőség himnuszát; tiszteljük a szentek emlékét abban a reményben, hogy némi részünk és kö-

zösségünk lesz velük. Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust (Fil
3, 20), amíg maga meg nem jelenik,
mint a mi életünk, és vele együtt mi is
meg nem jelenünk dicsőségesen (vö.
Kol 3, 4).
Az Egyház minden hetedik napon
megünnepli a húsvéti misztériumot
az apostoli korból származó hagyomány alapján, amely eredetét visszavezeti magára Krisztus feltámadásának napjára. Ezt a napot, a vasárnapot, joggal nevezik az Úr napjának.
E napon ugyanis Isten igéjének meghallgatásával és az Eukarisztiában
részesedve megemlékeznek az Úr
Jézus szenvedéséről, feltámadásáról és dicsőségéről, hálát adnak Istennek, aki őket élő reményre szülte
újjá Jézus Krisztusnak a halálból
való feltámadása által (1 Pét 1, 3).
A vasárnap tehát minden ünnepnap
őse, ezért a hívek buzgó figyelmébe
kell ajánlani, és sürgetni, hogy ez
a nap az öröm és a munkától való
megpihenés napja is legyen. Semmi
más ünnepet sem szabad elébe helyezni, kivéve a valóban legnagyobb
jelentőségűeket: az Úr napja ugyanis az egész liturgikus évnek alapja és
magja.

Irodai szolgálat:
Bodajki Római Katolikus 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
Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

XXV. évfolyam 02. szám

4
Cselik László atya emlékére
A járvány újabb áldozatát gyászoljuk, a drámai hirtelenséggel távozott László atya személyében.
Cselik László (1946-2021) a Kalocsa közelében levő Homokmégy
községben született. Szegeden végezte a teológiát. 1969-ben szentelték pappá.A Kalocsai Főegyházmegyében számos kisebb-nagyobb településen szolgált káplánként, majd
plébánosként. Nem volt szerzetes,
de évtizedekkel ezelőtt az az út is
foglalkoztatta. A rendszerváltás után
egy ideig az akkoriban újraindult pálos rend, később a piaristák novíciusa volt. Noha visszatért az egyházmegyei papság kötelékébe, ezeknek
a rendeknek a karizmáit; a pálosok
magyarság-szeretetét és a piaristák
tanító-nevelő igyekezetét egyaránt
magában hordta. 2018-as nyugdíjazását úgy fogta föl, hogy csak az
adminisztratív plébánosi feladatok
terhét adja fel, de számos betegsége
ellenére, lelkipásztorként továbbra
is a hívek rendelkezésére akart állni. Ennek lehetőségét keresve jött át,
nyugdíjas kisegítő lelkészként,a Székesfehérvári egyházmegyébe, ahol
végül Mórocz Tamás plébános atya
meghívására, a Bodajki Lelkipásztori Körzet településeinek ellátásában
vett részt. 2019 nyara óta élt a zámolyi plébánián és azóta Csókakőn is
számtalan alkalommal épülhettünk

az általa bemutatott szentmisék alkalmával. Bátor ember volt, nem élt
a számára felajánlott lehetőséggel,
hogy a járványhelyzetben vonuljon
vissza. Életkora és betegségei ellenére, saját felelősségére folytatta
szolgálatát, akkor is, ha ez végül az
életébe került…
Mindenütt, ahol megfordult, a
szív bensőséges vallásosságát hirdetve, igyekezett Jézus Szíve tiszteletét
terjeszteni.Szerette az egyházi éneket, a csendes, hétköznapi miséket is
mindig ezzel színesítette. Tapintatos
és alázatos gyóntató volt; a gyónók
számára mise előtt vagy után, mindig készséggel rendelkezésre állt.
Rendkívül széleskörű történelmi
és szépirodalmi műveltségevolt,
amelyből merítve odaillő példákkal
támasztotta alá prédikációinak mondanivalóját. Azért, hogy prédikációit
ne felejtsük el, és azok legfontosabb
gondolatait a vasárnapot követő hétköznapokban újra és újra elővehessük – jó pedagógus módjára - beszédeinek vázlatát, központi gondolatait a Vasárnapi Levél formájában,
írásban is kiosztotta.
Élete utolsó szentbeszédét nálunk, Csókakőn mondta. Szabó Lőrinc A hitetlen büntetése és Friedrich
Nietzsche Elhagyatva című verseire
építette az Isten kereséséről és a hitben való megtalálásáról szóló prédikációját. A hitét vesztett német filozófus-költő versének két alapsora:

„boldog, kinek van otthona” és „jaj,
akinek nincs otthona” ellentétpárja
jól fejezi ki a hívő ember szellemi
hazatalálása, és a nem hívő szellemi hontalansága ellentétét; amely a
halállal szembesülve lesz végképp
nyilvánvalóvá, hiszen nem lehet feldolgozni a halál tényét, ha az az élet
teljes megsemmisülését jelentené.
Ezzel szemben, aki hisz, annak élete
is és a halála is szép, boldog, értékes
lesz. Erre a hitre minden embernek
meghívása van. Ez volt utolsó prédikációjának, utolsó Vasárnapi Levelének az üzenete.
László atya élete és halála is ebben az értelemben is szép, boldog
és értékes volt, csakúgy, mint Jézus
Krisztus melletti tanúságtétele, amelyet nemcsak szavaival, de életével
és halálával is elénk tárt. Köszönjük
szolgálatát. Emlékét megőrizzük,
kedves személyét imáinkba foglaljuk.
Dr. Sörédi Pál
az egyházközség világi elnöke

Borrendi Hírek
Az elmúlt havi Csókakői Hírekben Csókakő két fontos szőlőfajtájával az Ezerjóval és a Generosával
foglalkoztunk. Csókakő az Ezerjó hazája, és ha ez a hazája, akkor
a gyermekeinek is van helye itt a
hegyoldalakon, bár ezekkel a fajtákkal ritkábban találkozunk nálunk.
Nézzük mit érdemes tudni az egyik
gyermekéről a Zengőről.
„A Badacsony névre keresztelt
sorozat egyik jellegzetes fajtája, me-

lyet 1951-ben Pécsett Király Ferenc
nemesített az Ezerjó és Bouvier keresztezésével. Hivatalosan 1982 óta
elfogadott. Nem igazán elterjedt fajta, termőhelyei közül Eger és Mátraalja említhető. Az ásványokban
gazdag talajt kedveli, de a vulkanikus sincs ellenére. Sűrű lombozatú,
önárnyékolásra hajlamos fajta, emiatt sok zöldmunkát igényel. Szeptember közepén szüretelhető, rothadásra érzékeny, fagytűrésben sem

jeleskedik, a szárazságot azonban
jól viseli. Levele nagy és kerekded,
világoszöld, kissé hólyagos. Fürtje
középnagy, vállas és tömött, bogyói
kicsik és gömbölyűek, zöldes fehé-
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rek, lédúsak. Jó cukorgyűjtő, időnként aszúsodik is.
Bora leginkább magas savtartalmú, gyümölcsös zamatú, jellemzően mezei virágcsokorral, mézzel,
őszibarackkal. Ritkábban találkozunk vele „fajtatiszta” állapotában,
inkább házasításokban használják,
szép társa például a Leányka. Fahordós érlelésre is alkalmas, azonban az
így készült borokat a tengerentúlon
nem igénylik. A Zengő fajta bora
Zen néven ugyanis az angolszász
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világba is eljutott, azonban a szélesebb fogyasztói rétegek elérése miatt
inkább a reduktív, ropogós, gyümölcsös változatra van kereslet, holott
készült Zengőből a Monarchia borászatban - ahogyan Pók Tamás fogalmazott - „a bourgogne-i, chablis-i
nagy borokkal felérő, régi technológiával készült, hagyományos, nehéz,
testes fehérbor” is.
Korai érésű, bőtermő borszőlőfajta. Fürtje középnagy (140g átlagtömegű) vállas, tömött. Bogyója

középnagy, sárgászöld, gömbölyű,
hamvas, középvastag héjú. Húsa
puha, leves, íze közömbös.”
Reméljük felkeltettük az érdeklődést a fajta iránt, de ha mást nem
is értünk el, reméljük, hogy legalább
egy pohár bor iránti vágyat a cikk elolvasása után felébresztett a kedves
olvasóban e sorok szerzője.
Csókakő, 2021. január 25.
forrás:www.boraszportal.hu
Szent Donát Borrend

Polgárőr Hírek
Általános tudnivalók a járványügyi helyzetről és intézkedésekről
2020 elején egy rég nem látott világjárvány indult el Ázsiából, amely
csakhamar Európát, így Magyarországot is elérte. Az új koronavírus
járvány első hulláma elleni védekezés sikeres volt, ami annak köszönhető, hogy a különleges jogrend adta
lehetőséggel élve a kormány és az
Operatív Törzs időben, gyorsan és
jó döntéseket hozott, a magyar emberek pedig együttműködőek voltak, betartották a szabályokat és az
ajánlásokat. Június 18-án megszűnt
a veszélyhelyzet, de életbe lépett a
járványügyi készültség. A járvány
elleni védekezés több fronton zajlik,
az egészségügyi védekezés mellett
fontos a magyar gazdaság és munkahelyek védelme is.
Az egészségügyet is felkészítették, a kórházak állják a sarat, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak
teljesítőképességének védelme a cél.
A járvány második hulláma ős�szel elérte Európát és Magyarországot is. A kormány november 4-től
visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet, amit az Országgyűlés 90 napra
meghosszabbított. Ez azért fontos,
mert a rendkívüli jogrend – ahogy
az első hullám idején, úgy most is gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. A veszélyhelyzettel

kihirdetett védelmi intézkedéseket a
kormány február 1-ig, majd legutóbbi döntésével március 1-ig meghos�szabbította, mert a magyar járványügyi adatok ugyan biztatóak, egyre
csökken az új és aktív fertőzöttek
száma, de számos európai országban
már a harmadik hullám jeleit észlelik, ismét nő a fertőzések száma, és
gyorsan fertőz a brit vírusmutáns.
A koronavírus-járvány megfékezésében csak a hatékony vakcina
segíthet. A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta fertőzések ellen ugyanis védőoltásokkal
lehet a leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az új koronavírus okozta
fertőzésekre is. Magyarország részt
vesz az európai vakcina-kutatási
programokban és hazai kutatások is
zajlanak. Magyarország eddig 19,7
millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca,
Janssen, Curevac), ezekből jelenleg
csak a Pfizer, a Moderna és január
végétől az AstraZeneca vakcinák
rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével.
Tartsuk be a szabályokat, és akkor együtt újra sikerülni fog!
Este 8 óra és reggel 5 óra között
kijárási tilalom lépett életbe november 11-től, mindenkinek haza kell
érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom

alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amit igazolni szükséges.
Az alábbi linken letölthető az igazolás mintája, amely magában foglalja
a minimálisan elvárt tartalmi követelményeket.
https://koronavirus.
gov.hu/cikkek/kijarasi-tilalomalatti-munkavegzesrol-szoloigazolas-letoltheto-igazolas-minta.
A munkáltatói igazolást rendőrségi igazoltatás esetén fel kell mutatni, egyéni vállalkozók saját maguknak is kiállíthatják az igazolást.
Kijárási tilalom alól kivételt jelent
továbbá az egészségkárosodással,
életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet. Valamint a kutyasétáltatás is megengedett a lakóhely
500 méteres körzetében.
További információ:
www.koronavirus.gov.hu
Csókakői Polgárőrség
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Tűzoltó Hírek
TÉL VAN! HAVAZIK ÉS JEGESEK LEHETNEK AZ UTAK
Magyarországon az elmúlt évek
során ritkán nyílt lehetőség arra,
hogy a téli vezetést gyakorolja az
ember, hiszen sokszor maradt tartósan fagypont fölött a hőmérséklet a
decembertől februárig tartó időszakban is. Ennek okán sokaknak nincs
tapasztalata a zord körülmények közötti közlekedés kapcsán, ami még
több problémához vezethet a jeges
páncéllal fedett útszakaszokon.
Az egyik probléma a jeges körülményekre való felkészülés. Ami
általában történik: lefagy a csapadék
az utakra, a jeges útviszonyok kifognak a sofőrökön, ami balesetek sokaságához vezet. Ezt súlyosbítja, ha
a közlekedésfelügyelet munkatársai
nincsenek felkészülve a munkára.
Ha nem látod a sószóró autókat az
utakon, itt a recept, hogy megelőzd
a katasztrófát.Jégen vezetni kihívás,
de nem lehetetlen. Ha elég óvatos
vagy, előre tervezel, minden idegszáladdal a vezetésre koncentrálsz
és nagyon előzékeny vagy, akkor lehetséges biztonságosan vezetni csúszós körülmények között is. Összegyűjtöttem erre vonatkozóan néhány
tippet.
1. Ne vezess
Az első kérdés, amit feltehetsz
magadnak: ki kell nekem egyáltalán
mennem a jeges utakra? Ha az utazás nem életbevágóan fontos, akkor
talán jobb, ha el sem indulsz. Jégen
közlekedni nem poén, ne csináld, ha
nem muszáj. Kezdő sofőröknek különösen félelmetes lehet, különösen
ha picit meg is csúsznak, szóval inkább hagyd az egészet. Ha te magad
tapasztalt sofőr vagy, aki jól vezet
jégen, a többiek nem biztos, hogy
így vannak ezzel, szóval mindenféleképpen megnövekszik a balesetek
valószínűsége.

2. Lassíts
Amikor rossz az idő, csúsznak
az utak, az első dolgod legyen, hogy
lassabbra veszed a tempót. Drasztikusan csökken a tapadás, a féktávolság akár a duplájára is nőhet nedves
körülmények között, tízszeresére jégen, ha egyáltalán lehet beszélni fékellenállásról. Még nagyon alacsony
sebességnél is megcsúszhatsz, főleg
ha keményen fékezel, vagy hirtelen
kormánymozdulatot végzel. Ha beavatkozol, tedd azt lassan, legyen
szó a gázpedálról, a fékről, vagy a
kormányról. Ha ezeket megfelelően kezeled, az mind csak csökkenti
a csúszásveszélyt. Hovatovább, ha
azt gondolod, hogy a 20 km/h gyors,
lassíts le még jobban.
3. Vezess finoman
A jeges úton való vezetés alapelvei megegyeznek a hatékony vezetésével. Apró, finom mozdulatok gyorsításkor, és kerüld a fékek
használatát, amikor csak lehet. Ha
egy manuális váltós vagy félautomata kocsid van, próbáld meg,
hogy egyes fokozat helyett kettesben indulsz, ami nem tesz túl nagy
terhet a kerekekre, valamint próbálj
meg motorfékkel lelassítani. Semmiképp ne pánikolj és ne taposs a
fékre, hidd el, nem lesz jó vége, és
hiába az ABS, mindenképp ki fogsz
csúszni.Ha egy dombról jössz lefelé
csúszós körülmények között, figyelj
arra, hogy a lejtő előtt már fékezz le,
és válts alacsonyabb fokozatra, mely
segíti irányítani az autót, hogy ne is
kelljen fékezned.
4. Tervezz előre
A féktávolság tízszer hosszabb
lehet hóban és jégen. Ha nem nézel
előre és készülsz fel a megállásra, becsúszhatsz kereszteződésekbe, vagy
akár nekicsúszhatsz másoknak is.
Indulás előtt tervezd meg az útvonalat, és ragaszkodj a főútvonalakhoz

– mert azokat legalább felsózzák.
Ha van helyismereted, ragaszkodj a
buszok által használt útvonalakhoz,
azok többnyire rendben lesznek.
Van hőmérő a kocsidban? Figyelj
rá! A meleg, fűtött autóban ülve csalóka érzeted lehet az útbiztonságot
illetően, és nem biztos, hogy jól fogod felmérni a terepet, ha hirtelen
lefagy a csapadék az utakra. Légy
óvatos, fagypont felett is lehet jeges
az út.
5. Készítsd fel az autódat
A szokványos jégkaparó mellett
nem árt, ha van nálad egy teljesen
feltöltött mobiltelefon vészhelyzet
esetére, esetleg külső akkumulátor
is. Szükséges kellékek még: elakadásjelző háromszög, vontatókötél,
bikakábel, meleg öltözet és pokróc.
Ha nem kellőképpen tiszta úton vagy
földúton haladsz, jó ha van nálad hólapát és egy régi zsák vagy valami
hasonló, amit a kerekek alá tehetsz,
ha elakadnál.Indulás előtt győződj
meg róla, hogy az autód készen áll
az útra. Indítsd be a motort, kapcsold
be a fűtést, legyenek tiszták a szélvédők és a tükrök.
6. Tudd, hogy mi a teendő vészhelyzet esetén
Ha az autód elkezd csúszni,
nyomd be a kuplungot, és fordítsd a kormányt a csúszás irányába. Ez megakadályozza a kerekek
kiprögését, ami az egyetlen módja,
hogy némi tapadásunk legyen. Ne
fékezz, mert az csak további csúszáshoz vezethet.Ha elakadsz a hóban, tegyél egy zsákot vagy rongyot
a kerekek alá, és próbálj lassan kijönni a bajból. Lehet, hogy ásnod
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kell magadnak egy ösvényt. Ha ez
nem sikerül, hívd az autómentőket.
7. Ne légy beképzelt
Ha egy nagy terepjáróval közlekedsz, hamar eluralkodhat rajtad
a komfort, a biztosítottság érzése.
Tiszteletet parancsoló magasság,
négykerékmeghajtás által nyújtott
biztonság. Ezektől akár sérthetet-

lennek képzelheted magad, és azt
hiszed, neked még a jégen se lehet
problémád. Ez azonban nem más,
csupán illúzió. Ha egy kicsit nem
figyelsz oda, éppen úgy fogsz szenvedni, mint bármely másik autó.
Mindegy milyen kocsid van, ne
szállj el magadtól és dőlj hátra nyugodtan, mert veled még semmi rossz
nem történt. Teljes mértékű koncent-

rációra van szükség vezetés közben
egyébként is, különösen ha a körülmények trükkössé válnak.
forrás: www.alapjarat.hu
Balesetmentes közlekedést
kívánva: Csókakői Önkéntes
Tűzoltóság

Nyugdíjas Klub Hírek
2020.évi
események
nyugdijasklub életében:

a

Eltelt egy év a tavalyi beszámolónk óta. Ez a 2020-as év emlékezetes lesz a nyugdíjasok, a falu, az
ország, s az egész világ számára.
Év végén gondolni sem mertünk
arra, hogy a betervezett remek programokat rajtunk kívül álló ok, a vírus
miatt nem tudjuk megtartani. Nem
találkozhattunk egymással, nem készülhettünk közösen rendezvényeinkre, nem tarthattunk karácsonyi
ünnepséget, és nem bucsuztathattuk
együtt az óévet.
Január-februárban még megtartottuk az esedékes nyugdíjas klubot,
nagy örömünkre öt fővel bővült tagságunk.
Januárban Radó Antal: Szeretem
ezt a földet c. versével, valamint
szöveges köszöntővel emlékeztünk
a magyar kultúra napjáról, az est
folyamán pedig megismerkedtünk
a senior örömtánccal, ami növeli az
állóképességet, javítja az egyensúlyérzéket, fejleszti a mozgáskoordinációt, sőt kutatások szerint segít a
demencia és Alzheimer kór megelőzésében. Mindenki nagy aktivitással
vett részt a tánctanulásban.
Februári összejövetelünk nagyon
jól sikerült,vendégül hívtuk a Nőklub tagjait, és a férfiak előrehozott
nőnap alkalmából verses-zenés műsorral, szál virággal kedveskedtek a
megjelent hölgyeknek.
Sajnos ezután már szüneteltek az
összejövetelek, nem találkozhattunk,

de interneten keresztül tartottuk a
kapcsolatot egymással, s hó végén
igy köszöntöttük születésnapos és
névnapos társainkat.
Nyáron kissé felszabadultunk a
virus nyomása alól, így június végén, majd augusztusban már szabadtéri összejövetelre került sor Kaiser
Tibor pincéjének kerthelyiségében.
Nagyon jól éreztük magunkat, mindenki örült a találkozásnak.
Augusztus 13-án részt vettünk 12
fővel egy Eu-s pályázat által támogatott Női Workshop foglalkozáson,
ahol a női szerepekről, az önértékelés fejlesztéséről volt szó. Nagyon
hasznos volt a jelenlévőknek, kibeszélhettük az ezzel kapcsolatos
problémáinkat, megérzéseinket.
Augusztus 26-án Balatonkenesén
voltunk kisbusszal, nagyon kellemesen éreztük magunkat, egy jó ebéd
után megtekintettük a tájházat, ahol
érdekes előadást hallottunk a régi
paraszti világról, aztán lesétáltunk a
Balaton partra, s végül az elmaradhatatlan nótázással, jó hangulatban
ért véget a program.
Augusztus 29-én a tavaszi elmaradás után végre megrendezésre került a csókakői jótékonysági trail.
9-10 fővel képviseltük klubunkat,
mindenki teljesítette a távot. Nagyon
kellemes délelőttöt töltöttünk el
gyönyörű környezetben, jó levegőn.
Ezek az alkalmak arra is jók, hogy
jobban megismerhessük egymást,
hisz ilyenkor kiscsoportos beszélgetések indulnak meg.
Szeptember 23-án a vezetőség

2 fővel részt vett az Életet az éveknek megyei szervezet közgyűlésén,
ahol az elmult évi beszámoló és éves
költségvetés elfogadása volt a téma.
2020-ban léptünk be a szervezetbe, sajnos a járvány miatt sok program, amin részt vehettünk volna, elmaradt, de a szervezet él, működik,.
A www.eletetazeveknek.huoldalon
nyomon követhető tevékenysége.
Nagyon jó, a mi korosztályunknak
szóló cikkek vannak különböző témákban , egészségügy, politika, gazdaság, minden nyugdíjasnak ajánljuk.
Szeptemberi klubfoglalkozásunkon -az ünnepeltek köszöntésén túlmegemlékeztünk az Idősek Világnapjáról. Az ENSZ és a nemzetkozi
idősszervezetek számos intézkedést
hoztak azzal a céllal, hogy méltóságteljes öregkora legyen minden
idős embernek és hogy az időseknek
legyen helye, és feladata, szerepe a
társadalomban. De a legfontosabb
mégis az emberi kapcsolatok erőssége, a kis közösségek - mint a mi
nyugdijasklubunk - megtartó ereje.
Októberben részt vettünk a szüreti felvonuláson. Kaiser Tibor előző
nap közösen feldíszített autóján harmonika kísérettel vonultunk végig a
falu utcáin. Örülünk, hogy mi nyugdíjasok is megmutathattuk magunkat ezen a szép őszi ünnepen. 10-12
fővel képviseltük magunkat, számos
nyugdíjas társunk pedig a megállóhelyeken kínálta a felvonulókat.
Október végén még sikerült klubfoglalkozást tartanunk, szép szám-
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mal megjelentünk, jól éreztük magunkat.
Azóta személyes találkozásokra
nincs mód, interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot társainkkal.
Advent tájékánt kis karácsonyi
meglepetéssel készültünk, amit a vezetőség a járványügyi szabályok be-

tartásával minden tagnak eljuttatott.
Sajnos ez az év gyászt is hozott,
Remete Imre április hónapban, Fűrész Györgyné Évike pedig novemberben sajnálatos módon elhalálozott. Elbucsuztattuk őket, nyugodjanak békében!

Iskolai Hírek
Intézményünk 2020. nyarán elnyerte a Boldog iskola címet,
melynek keretében 3 évfolyamon tartunk pedagógusaink vezetésével rendszeresen „boldogságórákat”. A játékos, beszélgetős, kreatív
foglalkozásokon iskolánk 42 tanulója - a harmadik, negyedik és hatodik osztályosok -ismerkedtek meg és szereztek némi gyakorlatot
az első félév során a következő témákban: Hogyan és miért lehetünk hálásak? Hogyan legyünk optimisták, pozitívak és bizakodóak? Miként tudjuk környezetünket alakítani jócselekedeteinkkel?
Hogyan ápoljuk társas kapcsolatainkat? Mit tehetünk, hogy kitűzött céljainkat képesek legyünk elérni?
Bízunk benne, hogy tanulóink érzelmi- erkölcsi nevelésében e
program is segítségünkre lesz, sőt -közvetve- a családok életébe is
több derűlátást, pozitivitást sikerül
általa eljuttatnunk!
2020. december 1-én rendkívüli
irodalomórára került sor Vörösmarty Mihály születésének 220. évfordulója alkalmából. A hetedik osztályban megnéztünk egy kisfilmet a
költő életéről és életművéről, majd
felolvastunk a műveiből.
Vörösmarty Mihály az 1800-as
évek első felében élt és alkotott. Romantikus versei a magyar irodalom
gyöngyszemei, ezek mellett kiemelosztályok kis műsorral készültek.
kedő alkotásai közé tartozik a CsonAz idei éven is ellátogatott hozgor és Tünde, valamint a magyar nép
zánk a Mikulás, minden gyermek
eredetmondáját feldolgozó Zalán fufinomságokkal teli csomagot kapott.
tása, mely a nemzeti eposz szerepét
Ezúton is köszönöm a Luxemburgi
tölti be, bemutatva a dicső múltat.
Baráti társaságnak az ajándékokat!
Megbeszéltük, hogy a legfonNagy örömet okoztak tanulóinknak.
tosabb költeménye a Szózat, amit
a költő 1836-ban, abban a válságos
A téli szünet előtti utolsó tanítási
időszakban írt, amikor sorsdöntő
napon iskolánk diákjai ismét rövid
szakításra került sor a magyarság és
kis műsorral és apró ajándékkal keda bécsi udvar közt. E hazafias költeveskedtek az idősotthon lakóinak:
ményének mondanivalója – felszólíaz első osztályosok karácsonyi datás a hazaszeretetre és a hazához való
lokat énekeltek, a negyedik osztáhűségre – mindmáig él és érvényes.
lyosok pedig csengettyűkkel szólalHétfőnként adventi gyertyagyújtattak meg karácsonyi dallamokat.
tást tartottunk az iskola udvarán, az
A harmadikosok kedves díszeket

Várakozással nézünk a 2021-es
év elé, reménykedünk hogy nemsokára visszatérhetünk megszokott közösségi életünkhöz.
Nyudijas Klub Vezetőség
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készítettek az otthon dekorálásához.
A hagyományoktól eltérő módon a
szabadban került sor a karácsonyi
hangulatot hozó programra, ám az
idősek az erkélyekből, ablakokból
figyelve így is megható mosollyal
jutalmazták figyelmességünket.
Munkaközösségünk adventi időszakban mind német és német népismeret órákba belecsempészte az
ünnepi hangulatot, játékos és
kézműves feladatokat végeztünk,
amelyekkel a tantermek falait
díszítettük. Adventi naptár készítő versenyt hirdettünk. Büszkén
mondhatjuk, hogy a gyerekek ismét
lelkesen vágtak bele a tervezésbe.
Különleges munkák érkeztek, amelyeket iskolánk ebédlőjében helyeztünk el, így mindenki megcsodálhatta az alkotásokat. Szorgalmukat írásbeli dicsérettel és a Diákönkormányzat hozzájárulásával ajándékokkal
díjaztuk.

December hónap tanulói
1. osztály: Rácz Levente,
WaldeLilien
2. osztály: Mike Laura, Vass Enikő
3. osztály: Labádi Léna, Bágya
Dzsenifer
4. osztály: Unti Bence, Kun Kristóf
5. osztály: Vass Laura, Trádler Petra
6. osztály: Asztalos Anna
7. osztály: Förhétz Lili, Rózsa
Milán
8. osztály: Nagy Viktória, Pesti
Borbála, Körmendi Éva
Versenyek
A pécsi Lenau Ház országos
környezetvédelmi
német
nyelvű
képregénykészítő
versenyt hirdetett, melynek témája
„meineplastikfreieOma” (az én műanyagmentes nagymamám) volt.

A tanulóknak környezetvédelmi
tippeket, hétköznapi trükköket vagy
történeteket kellett gyűjteniük nagyszüleiktől. Minél viccesebb formában kellett lerajzolniuk, hogy nagyszüleik hogyan éltek régen takarékosabban, műanyag nélkül, távoli országokból szállított olcsó termékek
nélkül, vagy autó nélkül. Iskolánkból az alábbi tanulók indultak a versenyen: Balázs Eszter (7. o.), Balogh
Brigitta (7. o.), Förhétz Lili Anna (7.
o.), Hantos Ramóna (7. o.), Hegedüs
Boróka (7. o.), Kapos Vivien (7. o.),
Magda Milán (7. o.), Máhr Fanni
Kira (7. o.), Simicska Kinga (7. o.),
Szimler Zsolt (7. o.), Ungi Dóra (7.
o.), Kiss Evelin (8.o.), Nagy Viktória
(8. o.), Pesti Borbála (8. o.). A verseny nemcsak felhívta a gyermekek
figyelmét a környezetvédelemre, hanem párbeszédre is ösztönözte őket
az idősebb generációval. Tanulóink
nagyon szépen kidolgozott német
nyelvű, vicces képregényeket készítettek. Felkészítőtanáruk Kamocsa
Eszter német-történelem szakos
tanárnő volt. A képregényeket egy
szakmai zsűri értékelte (Schmidtné
Rittinger Györgyi, a Pécsi Német
Önkormányzat képviselője, a Pécsi
Belvárosi Általános Iskola igazgatóhelyettese, Dr. Maksa Gyula, a PTE
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Képregénytudományi
Kutatóközpont vezetője, Dr. Vincze Ferenc, a Szépirodalmi Figyelő főszerkesztője, a Károli Gáspár
Református Egyetem oktatója). Az
egész ország területéről (Babarc,
Békéscsaba, Cegléd, Csókakő, Eger,
Kaposvár, Mohács, Pécs, Szom-

bathely) küldtek be iskolák alkotásokat. Az értékelés szempontjai
elsősorban a kreativitás, a környezetvédelmi tartalom, a humor és a
képregényesztétika voltak. Az eredményhirdetésre 2020. december 16án, szerdán 14:30-kor került sor, a
járványhelyzet miatt digitális formában, a Lenau Ház facebook oldalán.
Az 5-8. osztályosok kategóriájában
nagy meglepetésünkre a felső tagozatosok kategóriájában mindhárom
helyet iskolánk tanulóink szerezték
meg. Nagy Viktória (8.o.) I., Kapos
Vivien (7. o.), II., Pesti Borbála III.
helyezést ért. Nyereményük környezettudatos közlekedési eszközök,
egy bicikli, egy roller és egy görkorcsolya voltak. Nagyon büszkék vagyunk tanulóinkra!
A székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola októberben hirdette
meg a hatodik osztályosok részére
a „A játékos nyelvi csapatversenyt”,
melynek témaköre idén a divat volt.
Egy csapattal neveztünk be, amelynek tagjai: Asztalos Anna, Czompó
Léna és Nyerges Réka volt. Sajnos
a verseny csak online formában történt meg a jelenlegi helyzet miatt.
Egy feladatlapot kellett kitölteni,
amelyben különböző feladatok voltak: keresztrejtvény, fogalmazás,
szókereső, szövegértés…A verseny
nagyon szép eredménnyel zárult,
csapatunk harmadik helyezést ért el.
Felkészítő tanárok: Jányné Tamás
Éva és Kordiszné Pintér Katalin

Tanulj zenélni országos rajz-és
meseíró pályázaton iskolánk 4.osztálya első helyezést ért el. (Január
26.-án érkezik a díj, a gitár).
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Világtájoló országos rajzpályázatán eredményesen szerepelt az első
osztály.
Idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából -alkalmazkodva a kialakult
helyzethez- iskolai felolvasóversenyt tartottunk a Nádasdy Tagiskolában. Összesen 22 tanuló vállalta a
„Szépen olvasók megmérettetését”,
amely egy hozott, begyakorolt szépirodalmi mű bemutatásából és egy
ott frissen kézhez kapott mese, prózai mű felolvasásából állt. A nyertesek évfolyamonként: 2.o.Hanczvikli
Barnabás, 3.o.Licska Lilla, 4.o. Kun
Kristóf, 5.o.Blauman Larissza, 6.o.
Nyerges Réka, 7.o. Kapos Vivien,
8.o. Kis Evelin, Különdíjas: Vass
Enikő 2.o. és Fűrész Ádám 8.o. A
nyertesek oklevél és könyvjutalomban részesültek. Ezúton is gratulálunk minden résztvevő, szépen olvasó diákunknak! Bízunk benne, hogy
a jövő évben újra visszatérhetünk iskolánk évtizedes hagyományához, s
e jeles napon a környék számos iskoláját mozgósító térségi prózamondó
versenyt rendezhetünk ismét!

2021. január 22-én véget ért az
első félév, tanulóink szép eredményeket értek el.
Az iskola létszáma 133 fő, az első
félévben elért átlag 4,6.A tanulmányi követelményeknek 4 tanuló nem
tett eleget. Egy főre jutó mulasztott
napok száma 9,29 nap.
1. osztály:
Kitűnő tanulók: Gubicza János,
HenneguetElise, Király Bíborka,
Rácz Levente László, Szabó Zsolt
Milán, Tajti Szonja, WaldeLilien
Jeles tanulók: Csöngedi Zétény,
Molnár Fanni Katalin, Strohéber
Zalán, Vas Jordán
2. osztály:
Kitűnő tanulók: Polacsek Csaba,
Tóth Olívia Fióna
Jeles tanulók: Hegedüs Franciska,
Nádvári Viktória, Szabó Klarissza,
Vass Enikő
3. osztály:
Kitűnő tanulók: Abért Szabolcs
Bulcsú, Bágya Dzsenifer, Czikora
Vince, Pap Zsombor

Jeles tanulók: Kapos Endre,
Labádi Léna, Sántha Szófia
4. osztály:
Kitűnő tanulók: Abért Márton Kenéz, Berényi Bence, Kun Kristóf,
Szabó Lara Fanni
Jeles tanulók: Sántha Gregory,
Strohéber Alexa
5. osztály:
Kitűnő tanulók: Lóderer Miklós
6. osztály:
Jeles tanulók: Asztalos Anna,
Czompó Léna, Nyerges Réka,
Volenter-Buzás Ábel
7. osztály:
Kitűnő tanulók: Kapos Vivien,
Tóth Bernadett
Jeles tanulók: Hantos Ramóna,
Balázs Eszter, Magda Milán
8.osztály:
Jeles tanulók: Appel Maja Virág,
Fehér Elizabet Anna, Kovács Ivett,
Nagy Viktória, Schmidt Iringó,
Varga Jonatán

KOZMETIKA NYÍLT CSÓKAKŐN
Kozmetika nyílt Csókakőn! Zsolnai Kitti vagyok kozmetikus,
megnyitottam üzletemet a Kossuth Lajos utca 57. szám alatt.
Arctisztítás, Ultrahangos arckezelés, szempilla lifting ésmég
sok másvàrja a kedves bejelentkezőket. Érdeklődni telefonon
0620/280-7124 számon, vagy facebookon a Zsolnai Kitti
Kozmetika oldalon tudnak.
Várom bejelentkezésüket!
Zsolnai Kitti kozmetikus
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Felhívás 2021
A Vörösmarty Mihály Könyvtár
és a Tarsoly Ifjúságért Egyesület a hagyományoknak megfelelően a költészet napja alkalmából
harmincadik alkalommal hirdet
„KÖLTŐNK ÉS KORA”
címmel
vetélkedőt középiskolások számára József Attila munkásságáról,
életéről, koráról, irodalomtörténeti jelentőségéről, hatásáról.
A vetélkedő célja elmélyíteni és
szélesíteni a diákok József Attilával
kapcsolatos ismereteit, hogy ezáltal
még közelebb jussanak a költő világához, valamint hozzásegíteni a
diákokat kreatív készségeik, képességeik kibontakoztatásához, fejlesztéséhez.
A játék az alábbi fő témák köré
szerveződik:
- József Attila munkássága,
- élete, különös tekintettel kortársaival való kapcsolataira,
- utóélete, hatása (megzenésített
versek, emlékversek),
- a 20. század első évtizedeinek
költészete,
- versrészletek nyelvi, stiláris
elemzése.
A vetélkedő:
A versenyben középiskolások
4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából több csapat is jelentkezhet).
Jelentkezni 2021. február 3-tól
a www.tarsolyegyesulet.hu honlapon, a Költőnk és Kora címszó alatt
a kért adatok megadásával (regisztrációval) lehet.
A vetélkedő két fordulóból áll:
1. forduló:
Az internetes játék feladatait a

regisztrált csapatok március 2. és
16. között oldhatják meg.
A játékosok főként
• versismereti,
• irodalomtörténeti, kortörténeti,
• József Attila életével, kortársaival kapcsolatos
feladatokat kapnak.
A második fordulóba a zsűri döntése alapján a legtöbb pontszámot
elért csapatok kerülnek be, melyeket
e-mailen értesítünk, és az eredményeket a www.tarsolyegyesulet.hu
honlapon megjelentetjük.
2. forduló:
Időpont: 2021. április 12. hétfő

/a diákok és a felkészítő tanáruk/
40.000 Ft, 30.000 Ft, 20.000 Ft. értékű könyvvásárlási utalványt és
könyveket kapnak a zsűritől.
A zsűri a legsikeresebb intézményt vagy felkészítő tanárt Tóth
László-díjban részesíti.
/Tóth László A Szabadművelődés
Háza munkatársa, igazgatója, a Költőnk és Kora József Attila műveltségi vetélkedő létrehozója, szervezője
volt./
Információ: tarsolyie@gmail.com
Székesfehérvár, 2021. február 2.
A szervezők

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány jelentősen befolyásolta és a továbbiakban is befolyásolja a mindennapi életünket,
a kapcsolattartást, az iskolai munkát és a szabadidős tevékenységet,
a döntőre két változatot tervezünk.
A. változat:
A csapatok személyes részvételével lebonyolított program:
Helyszín:
Vörösmarty
Mihály Könyvtár
Program:
10.00 Megnyitó.
10.30 A döntő programja:
A vetélkedő két részből áll,
egy délelőtti és egy délutáni fordulót tervezünk. A program várhatóan
16 órakor fejeződik be.
B. változat:
A programot online tartjuk
meg. Ennek részleteiről a szervező
stáb a későbbiekben ad tájékoztatást.
A vetélkedő díjai:
A legjobban szereplő csapatok

www.tuzifamor.hu
www.pfifferbutor.hu
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