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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt hetekben számos 
program zajlott le községünkben. 
Megemlékeztünk az 1848/49-
es Forradalmunkról és Szabad-
ságharcunkról. Felszenteltük a 
kálvária keresztjének korpuszát, 
vendégül láttuk Dr. Csókay And-
rást, megrendezésre került újra a 
Csókakői Vári Vásár, a Csókakör 
Trail Jótékonysági Futóverseny, 
megültük a húsvétot, tojásfára to-
jást készítettek mestereink Alsó-
szentivánra, húsvéthétfőn pedig a 
szokás szerint locsolkodtuk. 

Bár sok programunk volt, ettől 
függetlenül szeretném tájékoztat-
ni a lakosságot, hogy az önkor-
mányzat az idei évben is megren-
dezi a Csókakői Majálist fent a 
Jordán Parkerdőben a futballpá-
lya mellett. A Csókakői Majálist 
2023. május 13-án szombaton 
szervezzük meg. A majálison 
délelőtt főzőversenyt rendezünk, 
ahová várjuk a helyi csapatok, 
civilszervezetek jelentkezését.  
A főzőversenyre nevezési díj nem 
lesz, de az alapanyagot minden-
ki maga biztosítja. A Majálison 
a programjainkkal készülünk 

kicsiknek, nagyoknak egyaránt, 
szeretnénk igazi családi progra-
mokat biztosítani, vetélkedőkkel, 
népi fajátékokkal, versenyekkel, 
kulturális programokkal. A nap 
végén pedig Viking Bulit szerve-
zünk. 

Figyeljék majd a részletes 
program plakátokat, a facebook 
oldalainkat, további információ 
a www.csokako.hu -n. Minden-
kit várunk a Csókakői Majálisra 
szeretettel! 

Csókakő, 2023. április 11.
Fűrész György polgármester

           2023. április, XXVII. évfolyam 04. szám
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Tájékoztató 2023. évi ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartó Lakosunk!

Csókakő község közigazgatási területén az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírá-
sára a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a 
települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvé-
delmi bírságot vonhat maga után). Amennyiben a lakos ebet nem tart, a nemleges nyilatkozat kitöltése és 
leadása kötelező.

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal (8074 
Csókakő, Petőfi S: utca 3.), a nyomtatvány letölthető a község honlapjáról, benyújtható az E-Önkormányzat 
felületen digitálisan illetve nyomtatással, fénymásolással is sokszorosítható.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 
részére az alábbi módokon:

• Levélben postai úton a 8074 Csókakő, Petőfi S. utca 3. levélcímre;
• A fenti címen található irodában leadva,
• Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) az igazgatas@csokako.hu e-mail címre
• Az E-Önkormányzat portálon keresztül, Ügyfélkapu használatával.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. június 30.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szó-
ló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négyhónapos-
nál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel 
meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója 
köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása 
miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a nyomtatvány kitöltését és benyújtását követően az Ebösszeíró 
adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül eb a Tisztelt 
Lakos felügyelete alá, azt a változást követő 15 napon belül szintén be kell jelenteni. 

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Csókakő Községi Önkormányzat

Önkormányzati Hírek
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TÁJÉKOZTATÓ

Kutak jegyzői hatáskörbe tartozó 
engedélyezéséről

A jegyző helyi vízgazdálkodási ható-
ságként létesítési, üzemeltetési, fennma-
radási és megszüntetési engedélyt ad ki 
a házi ivóvízigényt vagy háztartási igényt 
kielégítő ásott, fúrt és vert kutak tekinte-
tében, melyek a talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával üze-
melnek.
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8074 Csókakő, Petőfi S. utca 3. / 8073 Csákberény, Hősök tere 41.

tel.:  22-583-021  /  22-200-108
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TÁJÉKOZTATÓ

Kutak jegyzői hatáskörbe tartozó engedélyezéséről

A jegyző helyi vízgazdálkodási hatóságként létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és 
megszüntetési engedélyt ad ki a házi ivóvízigényt vagy háztartási igényt kielégítő ásott, fúrt és 
vert kutak tekintetében, melyek a talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával 
üzemelnek.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24. § 
(1) bekezdés a) pontjának megfelelően alábbi feltételek együttes fennállása esetén jár el a jegyző:

- a kút helye nem érint vízbázisvédelmi területet,
- a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ fel,
- a kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni,
- kút csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére 

engedélyt adtak/ bejelentés megtörtént a hatóság felé,
- a kútra magánszemély kér engedélyt,
- a vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítése érdekében történik,
- a kút nem gazdasági vízkivétel (pl. üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, ipari 

tevékenység) céljából létesül.

Ha a fentiek közül bármely feltétel nem teljesül, akkor a kúttal kapcsolatos engedélyezési eljárás 
tekintetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hatáskörrel rendelkező szerv.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésének megfelelően 
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a 2020. 
évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 
létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (9) bekezdésének megfelelően a bírság 
a vízilétesítmény 80%-áig terjedhet, ami természetes személy esetében nem haladhatja meg a 
300.000 forintot.

Új kutak létesítése

A kút létesítése előtt, a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére benyújtott 
kérelemmel indul az eljárás.

A létesítési engedélyezési eljárás illetékmentes, eljárási díjat, szakhatósági díjat nem kell az 
ügyfélnek fizetnie.

A kérelem kötelező tartalmi elemeire vonatkozóan a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja 
rendelkezik.
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A kérelemhez kötelező mellékletként csatolandó:

- amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, úgy a közmű kezelőjének nyilatkozata, 
vagy hozzájárulása a kút létesítéséhez,

- amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos 
hozzájáruló nyilatkozata a kút létesítésével kapcsolatban,

- fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) 
bekezdésének megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró 
szakképesítést vagy olyan szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó 
tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő 
elsajátítását igazolja).

A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút létesítési eljárásának megindításához 
formanyomtatványt rendszeresített.

Újonnan létesített kút használatbavétele, meglévő kutakkal kapcsolatos üzemeltetési 
engedélyezési eljárás

Létesítési engedélynek megfelelően kivitelezett kút esetében a kivitelezést követően üzemeltetési 
engedélyt kell kérni.

A kérelem tartalmi elmeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja rögzíti, melynek részét 
képezi a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés a létesítési engedélynek 
megfelelően történt-e, illetve amennyiben nem, pontosan miben mutatkozik a létesítési 
engedélytől eltérés.

Az üzemeltetési engedélyezési eljárás a fentieknek megfelelően egyaránt vonatkozik

- a létesítési engedély birtokában létesített „új” kutakra,
- a korábban létesítési engedély birtokában létesített, azonban nyilvántartásba nem vett 

„régi” kutakra,
- az olyan korábban létesített kutakra, amelyek olyan időszakban létesültek, amikor a 

jogszabály nem tette kötelezővé kút létesítéséhez a létesítési engedély meglétét.
Üzemeltetési engedélyt kell kérni az 1992. február 15. napja előtt létesült kutak 
esetében
 arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és 

elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül,
 minden fúrt kútra.

Az üzemeltetési engedélyezési eljárást megindító kérelem kötelező mellékletét képezi:

- fényképfelvétel a kútról és környezetéről,
- amennyiben a kút létesítése korábban létesítési engedély birtokában történt – a létesítési 

engedély másolata,
- amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, úgy a közmű kezelőjének 

nyilatkozata, vagy hozzájárulása a kút üzemeltetéséhez,
- amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos 

hozzájáruló nyilatkozata a kút üzemeltetésével kapcsolatban,
- fúrt kút esetében – amennyiben vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés – 

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 
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engedélyezési eljárás

Létesítési engedélynek megfelelően kivitelezett kút esetében a kivitelezést követően üzemeltetési 
engedélyt kell kérni.

A kérelem tartalmi elmeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja rögzíti, melynek részét 
képezi a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés a létesítési engedélynek 
megfelelően történt-e, illetve amennyiben nem, pontosan miben mutatkozik a létesítési 
engedélytől eltérés.

Az üzemeltetési engedélyezési eljárás a fentieknek megfelelően egyaránt vonatkozik

- a létesítési engedély birtokában létesített „új” kutakra,
- a korábban létesítési engedély birtokában létesített, azonban nyilvántartásba nem vett 

„régi” kutakra,
- az olyan korábban létesített kutakra, amelyek olyan időszakban létesültek, amikor a 

jogszabály nem tette kötelezővé kút létesítéséhez a létesítési engedély meglétét.
Üzemeltetési engedélyt kell kérni az 1992. február 15. napja előtt létesült kutak 
esetében
 arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és 

elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül,
 minden fúrt kútra.

Az üzemeltetési engedélyezési eljárást megindító kérelem kötelező mellékletét képezi:

- fényképfelvétel a kútról és környezetéről,
- amennyiben a kút létesítése korábban létesítési engedély birtokában történt – a létesítési 

engedély másolata,
- amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, úgy a közmű kezelőjének 

nyilatkozata, vagy hozzájárulása a kút üzemeltetéséhez,
- amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos 

hozzájáruló nyilatkozata a kút üzemeltetésével kapcsolatban,
- fúrt kút esetében – amennyiben vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés – 

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 
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követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének 
megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést vagy 
olyan szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó tantárgyi képzés és 
vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja).

Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy 
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút 
megszüntetésének engedélyezése iránt.

A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút üzemeltetési engedélyezési eljárásának 
megindításához formanyomtatványt rendszeresített.

Meglévő kutakkal kapcsolatos fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárásban a hatóság a létesítés és az üzemeltetés szempontjait is 
körültekintően vizsgálni köteles.

Fennmaradási engedélyt akkor kell kérelmezni, amennyiben

- az „új” kút létesítése létesítési engedély nélkül történt, vagy
- a korábban létesített „régi” kút létesítéséhez a jogszabály létesítési engedély meglétét 

írta elő, azonban ennek hiányában történt a létesítés.
Fennmaradási engedélyt kell kérni
 az 1992. február 15. napja után létesítési engedély nélkül létesült minden kútra 

(ásott és fúrt kútra egyaránt) arra tekintettel, hogy a jogszabály előírásának 
megfelelően ezekre vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni,

 az 1992. február 15. napja előtt létesült ásott kútra, amelyre a létesítésének 
időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) létesítési 
engedélyt kellett volna kérni.

A kérelem tartalmi elmeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja rögzíti.

A kérelem kötelező mellékletét képezi:

- fényképfelvétel a kútról és környezetéről,
- amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, úgy a közmű kezelőjének nyilatkozata, 

vagy hozzájárulása, a kút fennmaradásához,
- amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos 

hozzájáruló nyilatkozata a kút üzemeltetésével/fennmaradásával kapcsolatban,
- fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) 
bekezdésének megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró 
szakképesítést vagy olyan szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó 
tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő 
elsajátítását igazolja).

Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy 
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút megszüntetésének 
engedélyezése iránt.

A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút fennmaradási engedélyezési eljárásának 
megindításához formanyomtatványt rendszeresített.
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követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének 
megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést vagy 
olyan szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó tantárgyi képzés és 
vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja).

Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy 
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút 
megszüntetésének engedélyezése iránt.

A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút üzemeltetési engedélyezési eljárásának 
megindításához formanyomtatványt rendszeresített.

Meglévő kutakkal kapcsolatos fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárásban a hatóság a létesítés és az üzemeltetés szempontjait is 
körültekintően vizsgálni köteles.

Fennmaradási engedélyt akkor kell kérelmezni, amennyiben

- az „új” kút létesítése létesítési engedély nélkül történt, vagy
- a korábban létesített „régi” kút létesítéséhez a jogszabály létesítési engedély meglétét 

írta elő, azonban ennek hiányában történt a létesítés.
Fennmaradási engedélyt kell kérni
 az 1992. február 15. napja után létesítési engedély nélkül létesült minden kútra 

(ásott és fúrt kútra egyaránt) arra tekintettel, hogy a jogszabály előírásának 
megfelelően ezekre vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni,

 az 1992. február 15. napja előtt létesült ásott kútra, amelyre a létesítésének 
időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) létesítési 
engedélyt kellett volna kérni.

A kérelem tartalmi elmeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja rögzíti.

A kérelem kötelező mellékletét képezi:

- fényképfelvétel a kútról és környezetéről,
- amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, úgy a közmű kezelőjének nyilatkozata, 

vagy hozzájárulása, a kút fennmaradásához,
- amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos 

hozzájáruló nyilatkozata a kút üzemeltetésével/fennmaradásával kapcsolatban,
- fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) 
bekezdésének megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró 
szakképesítést vagy olyan szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó 
tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő 
elsajátítását igazolja).

Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy 
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút megszüntetésének 
engedélyezése iránt.

A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút fennmaradási engedélyezési eljárásának 
megindításához formanyomtatványt rendszeresített.
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Meglévő kutakkal kapcsolatos megszüntetési engedélyezési eljárás

Már létező kút megszüntetése előtt a megszüntetésre engedélyt kell kérni, mely során a hatóság 
megvizsgálja a kút megszüntetésének módszerét.

A kérelem tartalmi elmeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja rögzíti.

A kérelem kötelező mellékletét képezi:

- fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) 
bekezdésének megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró 
szakképesítés vagy olyan szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó 
tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő 
elsajátítását igazolja)

- ha az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos hozzájáruló 
nyilatkozata a kút megszüntetéséhez.

Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy 
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút megszüntetésének 
engedélyezése iránt.

A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút megszüntetési engedélyezési eljárásának 
megindításához formanyomtatványt rendszeresített.
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TOVÁBBTANULÁS

Októberben jogszabályi kötelezettségünknek 
eleget téve intézményünk minden nyolcadik osz-
tályos tanulója részt a pályaorientációs mérésen. A 
vizsgálat eredménye visszajelzést adott a tanulók 
számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási 
lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alap-
ján számára javasolhatók. Október 14-én a nyolca-
dikos tanulók ellátogattak a Pályaválasztási Kiállí-
tásra, melynek idén a Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum Székesfehérvári SZC Széchenyi István 
Műszaki Technikuma adott helyszínt.

Mint minden évben, a 8. osztályos tanulók elsőd-
leges feladata a felvételire való felkészülés. Ezért 
magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgy-
ból heti 1-1 órában kaptak plusz segítséget tanára-
iktól előkészítő foglalkozás formájában. Az írásbeli 
vizsgára jelentkezés határideje december 2. volt, 
amire mind a 13 végzős tanuló beadta a jelentke-
zését. Az írásbeli vizsgára január 21-én szombaton 
került sor. Az osztályból 12 tanuló a Móri Táncsics 
Mihály Gimnáziumban írta meg a középiskolai fel-
vételi írásbeli vizsgát, 1 tanuló pedig székesfehér-
vári középiskolában. Az eredményeket január 27-én 
lehetett megtekinteni. Összességében szép eredmé-
nyeket értek el, megérte a sok készülés, a ráfordított 
idő. Jelenleg a középiskolákba való jelentkezések 
zajlanak, melynek során a gyerekek eldöntik, hova 

is szeretnének menni továbbtanulni. Ennek a határ-
ideje február 22. Reméljük sikerül a céljaiknak és 
képességeiknek megfelelő iskolákat illetve szako-
kat választani.

Bakosné Fábián Hajnalka, mint nyolcadik osz-
tályos osztályfőnök 2023. január 16-án részt vett a 
Székesfehérvári Szakképzési Centrum online for-
mában, a Microsoft Teams platformon megtartott 
2022/2023-as tanévre vonatkozó beiskolázással 
kapcsolatos tájékoztatóján, melynek célja az volt, 
hogy Székesfehérvári Szakképzési Centrum segít-
séget nyújtson és információt adjon a szakképzés 
lehetőségeiről, és bemutassa intézményeit, képzé-
seit. A programon részt vettek a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum részeként működő szakkép-
ző intézmények igazgatói, így egy időben, egy 
helyszínen biztosították a teljes körű tájékoztatást 
illetve lehetőség nyílt arra is, hogy a felmerülő kér-
désekre válaszoljanak.
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Meglévő kutakkal kapcsolatos megszüntetési engedélyezési eljárás

Már létező kút megszüntetése előtt a megszüntetésre engedélyt kell kérni, mely során a hatóság 
megvizsgálja a kút megszüntetésének módszerét.

A kérelem tartalmi elmeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja rögzíti.

A kérelem kötelező mellékletét képezi:

- fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) 
bekezdésének megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró 
szakképesítés vagy olyan szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó 
tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő 
elsajátítását igazolja)

- ha az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos hozzájáruló 
nyilatkozata a kút megszüntetéséhez.

Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy 
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút megszüntetésének 
engedélyezése iránt.

A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút megszüntetési engedélyezési eljárásának 
megindításához formanyomtatványt rendszeresített.

iskolai Hírek
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TOVÁBBKÉPZÉSEK

Kamocsa Eszter, Pataki-Husz-
ár Rita: Fegyverneki Gergő: Di-
gitális drog – meddig játék a játék 
(online előadás) – 2022. 12. 01.

Pataki-Huszár Rita: Deliága 
Éva: Szorongás és agresszió az 
óvodában és az iskolában. Meg-
előzés, felismerés, pedagógiai 
eszköztár bővítés című rendez-
vény (Székesfehérvár) – 2022. 
11. 23.

VERSENYEK 

A tanév első felében ter-
mészettudományos versenyen 
vettünk részt a Móri Táncsics 
Mihály Gimnáziumban. Név 
szerint: Asztalos Anna Zsófia, 
Spitzmüller Ákos és Zahola Bar-
nabás

2022.10.13. Körzeti asztalitenisz 
verseny - Csókakő
1. helyezést ért el: Trádler Petra, 
Kiszely Ábel
2. helyezést ért el: Kapos Levente
3. helyezést ért el: Szabó-Monok 
Kirill
Kiszely Ábel a megyei asztalite-
nisz versenyen is képviselte isko-
lánkat, ahol 2. helyezést ért el.

Iskolánkból 23 tanuló nevezett 
a Móri RMÁI Károlyi József Tag-
iskolája által meghirdetett Már-
ton napi versfordító és illusztrá-
ló versenyre. A zsűrinek nagyon 
nehéz dolga volt, hiszen mind-
egyik munka nagyon igényes és 
szépen kidolgozott volt. A fel-
sősök közül az 5-6. osztályosok 
kategóriájában Tóth Dávid (6. o.) 
I. helyezést, a 7-8. osztályosok 

korcsoportjában Király Hunor 
(7.o.) II. helyezést ért el. Szívből 
gratulálunk a sikereikhez! Felké-
szítő tanáraik Kamocsa Eszter, és 
Kordiszné Pintér Katalin. 

Német nemzetiségi munka-
közösségi beszámoló

A tanév elején munkatervben 
jelölt: kitűzött általános és konk-
rét céljainkat (lásd: Munkaterv 
2022/23.) tartjuk és folyamatosan 
bővítjük. A központi email cím-
re érkező munkaközösségünket 
érintő email-eket rendszeresen 
megkapjuk (Kamocsa Eszter). 

Iskolai tevékenységeink, 
programjaink:

- évnyitó ünnepségen német vers-
sel szerepeltek tanulóink (Fele-
lős: Tamás Éva)
- megajándékoztuk „Tüte”- vel 
első osztályos tanulóinkat (Fele-
lős: Moór Zsanett)
- tanmeneteinket készítettük el 
(Mindenki)
- szülői értekezlethez információ-
kat adtunk az osztályfőnököknek 
a tantárgyi követelményekről
(Mindenki)
- A hatodik és nyolcadik osztá-
lyosok mérésére két napon került 
sor, mérési terület: 2x45 perc ma-
tematika, 2x45 perc szövegértés, 
2x45 perc természettudomány és 
2x45 perc idegen nyelv-német 
nyelv. A mérések az adott na-
pokon rendben lezajlottak, csak 
egyetlen esetben kellett hiány-
zás miatt pótnapot kijelölni. A 
második félévben lesz kimeneti 
mérés is, amelyen nemcsak a be-
meneti mérésben érintett tanulók 

vesznek részt, hanem a hetedik 
osztályosok is. A hetedikes ta-
nulók rögzítése is megtörtént a 
határidőig ( november 30.) (Ko-
ordinátorok: Pataki Huszár- Rita, 
Kordiszné Pintér Katalin)
- Móri Radnóti Miklós Általános 
Iskola német munkaközösségi 
megbeszélésén veszünk részt, 
ahol az éves versenynaptárt be-
széltük át (Részt vett: Kamocsa 
Eszter, Moór Zsanett)
- havi fogadó órákon vettünk 
részt ( Mindenki )
- iskolánk közös faliújságát 
együtt aktualizáljuk, tantermein-
ken belül is osztályonként díszít-
jük ( Mindenki )
- Márton napi lámpást készítet-
tünk, játékos foglalkozást tartot-
tunk Márton napi projekthéten 
belül (Felelős: Moór Zsanett) 
- iskolánk közös karácsonyfáját 
idén közösen is díszítettük Kö-
szönjük a 8. osztályos tanulóknak 
és osztályfőnöküknek Bakosné 
Fábián Hajnalkának a segítséget, 
illetve a Szülői Munkaközösség-
nek a szaloncukrot. Minden reg-
gel az iskolarádióba felolvasást 
tartottunk a  környező országok 
karácsonyi szokásairól, majd a 
kisorsolt tanulók feltették saját 
díszüket a fára. (Felelős: Moór 
Zsanett, részt vett: Mindenki)
- iskolánkba látogató Mikulást 
német dallal örvendeztettük meg 
(Moór Zsanett)
- Barbara napi hagyományápolás 
alkalmával 1. osztályos tanulók 
gyümölcsfa- ágat rügyeztettek 
(Felelős: Moór Zsanett) 
- lucabúzát csíráztattunk az 1. 
osztállyal, 2. osztályban tanító 
kollégák is gondot fordítottak a 
szokás fenntartására  (Felelős: 
Moór Zsanett, Koósné Kenessey 
Éva)
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- Mézes Város kiállítást hirdet-
tünk, tanulóink szüleikkel együtt 
szebbnél szebb mézeskalacs há-
zakat készítettek, melyet iskolánk 
utcafrontra néző ablakaiba állí-
tottunk ki, naponta este 19:00-ig 
kivilágítva lehetett megtekinteni 
(Felelős: Moór Zsanett, Kamocsa 
Eszter) 
- A hatodik osztályos tanulók az 
iskolai adventi gyertyagyújtáskor 
felelevenítették Johann Hinrich
Wichern és az első adventi koszo-
rú történetét illetve adventi verse-
ket szavaltak németül (Felelős: 
Kamocsa Eszter)
- félévi értékeléseket készítettük 
el (1. és 2. évfolyamon szöveges 
értékelés) (Mindenki)
Móri Radnóti Miklós Általános 
Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolá-
ja Csákberényi Telephelye:
- Márton napi foglalkozás szer-
vezése: lámpás készítése, játékos 
foglalkozás ( Felelős: Moór Zsa-
nett)
- Mikulásváró foglalkozás (Fele-
lős: Moór Zsanett)
- karácsonyváró foglalkozás (Fe-
lelős: Moór Zsanett)

Versenyek, melyen részt vet-
tünk:

- A székesfehérvári Tóvárosi 
Általános Iskola 2022-ben is 
megrendezte hagyományos já-
tékos német csapatversenyét 6. 
osztályos tanulók számára. A me-
gyei versenyen, melynek témája 
idén „Essen und Trinken” volt, 
két csapat is képviselte iskolán-
kat: Czompó Luca, Strohéber 
Alexa és Szabó Lara csapata a 
Sternfrüchte (Csillaggyümöl-
csök) csapatnévvel, a fiúcsapat 
Abért Márton, Berényi Bence, 
Kun Kristóf pedig Küchenchefs 

(Konyhafőnökök) néven indultak 
a versenyen. Kis Konyhafőnöke-
ink megyei II. helyezést, Csillag-
gyümölcseink pedig I. helyezést 
értek el.

- Iskolánkból 23 tanuló ne-
vezett a Móri RMÁI Károlyi 
József Tagiskolája által meghir-
detett Márton napi versfordító 
és ésillusztráló versenyre. A zsű-
rinek nagyon nehéz dolga volt, 
hiszen mindegyik munka nagyon 
igényes és szépen kidolgozott 
volt. A 3-4. osztályosok közül 
Király Bíborka (3.o.) I., Szabó 
Zsolt, (3.o.), II., Szabó Klarissza 
(4.o.) III. helyezést ért el. A fel-
sősök közül az 5-6. osztályosok 
kategóriájában Tóth Dávid (6. o.) 
I. helyezést, a 7-8. osztályosok 
korcsoportjában Király Hunor 
(7.o.) II. helyezést ért el. Szívből 
gratulálunk a sikereikhez! Felké-
szítő tanáraik: Kamocsa Eszter, 
Kordiszné Pintér Katalin és Ta-
más Éva voltak.

Továbbképzések:

- 2022. november 21-én részt 
vettem a Nemzetiségi Pedagógiai 
Oktatási Központ által meghirde-
tett „A DSD vizsgára való felké-
szülés módszertana” című online 
műhelyfoglalkozáson, melynek 
előadója Frey Mária mesterpe-
dagógus szaktanácsadó volt. A 
workshop a DSD nyelvvizsgára 
való sikeres felkészítéshez nyúj-
tott segítséget a megfelelő mód-
szerek bemutatásával. (Részt 
vett: Kamocsa Eszter)

- 2022. december 5-én részt 
vettem a berhidai Ady Endre 
Német Nemzetiségi Nyelvokta-

tó Általános Iskola és AMI által 
meghirdetett Alternatív ötle-
tek a közösségi kohézióra című 
bázisintézmenyi programján, 
ahol a résztvevők egy videófilmen 
keresztül bepillantást nyerhettek 
a berhidai általános iskola né-
met nemzetiségi munkaközös-
ség munkájába, majd beszélge-
tést folytattak a látottakról, majd 
szakmai beszélgetés keretén be-
lül jógyakorlatokat osztottak meg 
egymással. (Részt vett: Kamocsa 
Eszter)

- Népi hagyományok a nemze-
tiségi nevelés- oktatás alsó tago-
zatán különös tekintettel a naptári 
év jeles napjaira, ünnepeire a téli 
hónapokban Előadó: Uhrinyiné 
Hajdú Etelka (Részt vett: Moór 
Zsanett)

A második félévben is számos 
program szervezését tervezzük, a 
versenykiírásokat figyeljük.

Szeretnék köszönetet mon-
dani a szülői szervezetnek és 
vezetőjének Szluka Edinának 
az iskola támogatásáért, a szü-
lőknek az ebédlő berendezésé-
ért. 

Az önkormányzat dolgozó-
inak, a Luxemburgi társaság-
nak, a tűoltóknak, polgárőrök-
nek a rendezvények biztosításá-
ért. Köszönet a kollégáknak az 
első félévben nyújtott kimagas-
ló munkájukért. 

A második félévre kívánok 
sok erőt, kitartást a tanulóknak 
és a tanároknak. 

Köszönettel:
Bócz Éva 

tagintézmény-vezető
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Nyomokat hagytak a szikla-
falon! Egy lelkes csapat tető alá 
hozta a korpuszt Csókakőn

A nemzeti ünnep előtti na-
pon felkerült a Korpusz a vár 
felé tartó út oldalában felállí-
tott kálváriáját záró feszületre. 
A kálvária keresztre a szerve-
zők tetőt is építettek. Az így 
most már elkészült kálváriake-
resztet március 18-án, 15:30-
kor kezdődő kálvária imádság, 
felvonulás után Mórocz Tamás 
szentelte fel.

Csókakő Községi Önkor-
mányzata és a Barkócaberke-
nye Néptánccsoport szerve-
zésében kialakított kálvária 
utolsó stációja egy kereszt. Ezt 
a 14 állomást már korábban 
felszentelték, megáldották. A 
keresztút végén, a várkapuval, 
illetve a barbakánnal szemben 
felállított feszületre március 14-
én felkerült a Korpusz, melyet 
nemzeti ünnepünket követő 
szombaton szentelt fel Mórocz 
Tamás plébános, kanonok. A 
több szakaszból álló rendez-
vény első mozzanata a szentmi-
se volt a Szent Donát Plébánia-
templomban. Fűrész György 
polgármester a templomban 
tartott ünnepi köszöntőt, és az-
tán a kálvária járást követően, 
a feszület leleplezése és felszen-
telése következett a vár alatt. A 
Csókakői Kálvária keresztjét 
Dr. Csókay András és Fűrész 
György polgármester leplezte 
le.

Az ünnep utolsó mozzana-

ta Csókay András professzor 
17:30-kor kezdődő előadása 
volt, melyet a helyi művelődési 
házban tartottak. Ezen a hely-
színen történt a missziós ado-
mány felajánlása is. 

A korábban már felavatott 
és megszentelt, a vár felé veze-
tő kálvária tetején álló keresztre 
felkerült a korpusz. A Krisztust 
ábrázoló szobor és az azt védő 
tető megszentelése után egy elő-
adás zárta az avatóünnepséget. 
Az esemény két szervezőjének 
szándékait kutattuk, hogy miért 
vállal fel valaki ennyi munkát és 
áldozatot egy nemes célért?

Hetekkel korábban beszá-
moltunk már lapunk hasábjain a 
csókakői vár kapuja felé kígyózó 
kálváriáról. Akkor úgy avatták 
és szentelték, hogy a 14. stáció 
egy fából ácsolt kereszt volt. Az-
óta elkészült és a helyére került 
a korpusz, és Csöngedi Roland 
helyi ács elkészítette a szobrot 
védő tetőt is a kereszt csúcsára. 
A kálváriaépítéssel, illetve annak 
második ütemével kapcsolatban 
a főszervező, Visegrádi József 

azt mondta: - Ez a kálvária ügy 
nagyon messzire nyúlik vissza, 
hiszen az egész ott kezdődik, 
hogy valaha Csókakőre kevered-
tem, ahol a közösség befogadott. 
A településen rengeteg olyan do-
log volt, amiben igyekeztem részt 
venni, közben segíteni és fejlesz-
teni a közösséget. Ennek a kálvá-
riának van egy történelmi múlt-
ja. Az ősi kálváriát tönkretették 
a második világháborúban, ám 
jött az ötlet a falu motorjai részé-
ről, hogy a mai nem egyszerűen 
működő keresztény világunk-
ban mindenképpen jó lenne egy 
olyan értéket teremteni, alkotni, 
amivel a jövőt is építjük. Így fo-
galmazódott meg bennünk a gon-
dolat és aztán megkezdtük ennek 
az egésznek a kidolgozását még 
2018-ban. 

Visegrádi József a munka je-
lentős részét magára vállalta, így 
a szervezésen túl a kivitelezés 
több fázisát is. Ezek között volt a 
tölgyfából készült, 43x65-ös stá-
ciójelenetek faragása, mellyel a 
szervező Kanalas Sándor szovátai 
népi fafaragót bízta meg. De Vi-
segrádi megtervezte a fülkéket is, 

BarkÓcaBerkenye Hírek
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sőt a nyomvonalat is, méghozzá 
úgy, hogy a Mária útvonal zarán-
dokai, és a várba igyekvő turisták 
is lássák. Számtalan kört futott 
amikor utánajárt az engedélyek-
nek és ezen küzdelem során na-
gyon fontos és komoly segítségre 
lelt a kálvária kitűzött helyének 
kezelőjével, a Vérteserdő Zrt-
ben, illetve annak vezetésében. 

Arra a kérdésre, hogy hogyan 
jutott el a szervezés a mostani 
szintre, azt felelte Visegrádi Jó-
zsef: - A covid és annyi minden 
más nehezítette az ügyet, de ki-
tartásunk nem maradt jutalom 
nélkül, hiszen az induláshoz ké-
pest és négy évvel később elké-
szült a kálvária. Egy hatalmas ke-
reszt került a sziklafalra, a kálvá-
ria csúcsára, és arra egy gyönyörű 
korpusz, méghozzá adományból. 
Ez a keresztút a jövőnek készült, 
azoknak az embereknek, akik 
később majd erre fognak járni, 
mert fontos, hogy emlékezzenek, 
milyen volt Jézus kínszenvedé-
se. Megpróbáljuk a keresztény 
világot megerősíteni ezzel a ci-
vil kezdeményezéssel, amellett, 
hogy a sikerhez a családom tü-
relme és támogatása is nagyban 
hozzájárult. - 

Megkérdeztük azt is, milyen 
érzés végigsétálni egy szinte sa-

ját építésű kálvárián? A szervező 
így felelt: - Mint amikor az em-
bernek megszületik a gyermeke. 
Az egy fantasztikus boldogság és 
most ugyanezt érzem. Megszüle-
tett egy gyermek és ezt ápolga-
tom és dédelgetem életem végéig 
és elmondhatom, hogy a falubeli 
emberek közül sokan felhívnak 
telefonon, illetve megszólítanak 
és igyekeznek kifejezni a háláju-
kat. Egy csodát alakítottunk ott 
ki a jövőnek, persze bízva abban, 
hogy nem alszik el a tűz. Az én 
tüzem még biztosan nem, mert 
amíg megvan a láng és a józan 
eszem, addig próbálom tovább 
tenni a dolgomat, olyannyira, 
hogy belefogtam egy újabb kál-
váriaépítésbe a lakóhelyemen, 
Bánhidán. 

Az igaz ügy mellé odaállt Vi-
segrádi József mellé egy másik 
lelkes önkéntes, Könnyű Me-
linda, aki azt mondta: -Ez egy 
olyan kezdeményezés, amellyel 
nyomot hagyunk a jövő generá-
ciók számára. Sziklába építettük 
a stációkat, vagyis ez nem valami 
homokvár. Ez egy emlékhely, egy 
vallási hely, és nem mellesleg, 
hittől függetlenül egy pompás 
látvány a várlátogatók számára. 
Közösen, ki munkával, ki szerve-
zéssel, ki anyagiakkal, vagy akár 

egy imával, jószóval, pozitív gon-
dolattal, de felépítettük Krisztus 
egyik hagyatékát erre a világra. 

Bognár Gábor is aktív résztve-
vője, motorja volt a kálváriaépí-
tésnek, és a korpuszavatás során 
lelkes csapatával karöltve vendé-
gül látta az esemény résztvevőit. 
A záróakkordja az ünnepnapnak 
a faluházban tartott előadás volt, 
melyre Könnyű Melinda a híres, 
nemzetközileg is elismert sebész-
orvost, Csókay Andrást hívta meg 
előadónak.

A sziámi ikrek szétválasztásá-
nál is jeleskedő szakember egy-
órás előadása során párhuzamot 
vont az első, az azóta épülő és a 
nemrégiben átadott kálváriákkal 
is. A sebész úgy fogalmazott: - 
Ma már a keresztutat, akármilyen 
rossz, akármilyen kínszenvedés 
volt akkor, most derűvel tudjuk 
látni,  mert olyat várunk, ami már 
megtörtént, tehát hogy Krisztus 
feltámadt. Így tehát nem csak a 
lélek hallhatatlanságban hiszünk, 
hanem a test feltámadásában is. 

Az orvos kitért Jézus szerepé-
re az életben és a gyógyításban. 
Csókay állítja: - A legnehezebb 
körülmények között, akár egy 
műtét során, ott van melletted a 
Názáreti. A Teremtővel való kap-
csolatfelvételben minden gyer-
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mek profi, egy kétéves jobban, 
mint maga a Szentatya. Később 
ez elmúlik, ezért felnőttként visz-
sza kell szerezni ezt a gyermeki 
közeledést, nyitottságot. Akkor 
lehet derűvel végig dolgozni 
az életet, vagy éppen létezni az 
örök szerelemben, ha meglátjuk 
a másikban Isten arcát. Krisztus 
homályló arca maga a lelkiisme-
retünk, ha felbukkan az jó, mert 
csak a romlott ember azt hiszi, 
hogy büntetlen és éppen emiatt 
nem tud tisztulni. - 

Az abortusszal kapcsolatban 
úgy fogalmazott a szakember: - 
Volt, hogy adtam tanácsot abor-
tuszra és ez persze természetes a 

társadalomban, ennek köszönhe-
tően napi 120 ezer ilyen beavat-
kozás történik a világban. Pedig 
1961 óta tudományos tény, hogy 
a fogantatás pillanatában dől el 
minden, vagyis Michelangelo 
agyában már akkor, abban a pilla-
natban elkészült a Pieta terve. En-
nek ellenére az abortuszt sokan 
választják, ám a 10 éves gyer-
mekét már senki sem ölné meg, 
mondván, hogy most nem tudom 
megoldani az életét. - 

Az orvostársadalomról azt 
mondta Csókay: - Egyik orvos 
másikra ne mondjon rosszat. Ez 
még így érthető, de ha ez már 
a beteg kárára válik az nem jó. 

Minden betegeddel meg kell hal-
ni és mindegyikkel együtt kell 
szenvedni. Ezzel együtt kell tud-
ni élni. Nem véletlen az orvosok 
között a sok öngyilkosság, mert 
vannak, akik ezt nem tudják ke-
zelni. – 

Az előadás végén Könnyű 
Melinda által felajánlott orvosi 
eszközökkel és a hallgatóság által 
gyűjtődobozba tett felajánlások-
kal engedték egy afrikai gyógyító 
misszió felé tartó útjára a sebészt, 
miközben a többiek szeretetven-
dégségben elemezték a tartalmas 
nap eseményeit.

Palocsai Jenő  
Fejér Megyei Hírlap

Borrendi Hírek

A szőlő metszése

Zsilinszky Pál okl. kertész-
mérnök –

A szőlőt azért kell metszeni, 
hogy minden évben egyenlete-
sen jó minőségű termést hoz-
zon. Ennek érdekében mindig 
csak annyi rügyet hagyjunk 
meg, amennyit a szőlő erőnléte 
lehetővé tesz.

Rügyritkítás
A tőkén több rügyet hagyjunk, 

ha alaposan trágyázott, gondosan 
művelt, esetleg öntözött, jó tala-
jú helyeken termesztjük, mintha 
öntözetlen, silány homokon ne-
velnénk. Ennek figyelembevé-
telével hazánkban 10-25 egész-
séges rügyet szokás meghagyni 
négyzetméterenként. Figyeljünk 
arra, hogy ne hagyjunk elfagyott 
rügyet a tőkén. A rügyek elfagyá-
sáról úgy győződhetünk meg, ha 

hosszanti irányban éles késsel 
kettévágjuk azt. Ha a rügy belseje 
élénkzöld, akkor a rügy egészsé-
ges, ha barna akkor valószínűleg 
fagykár érte. Minden fajtánál ér-
demes ezt a vizsgálatot elvégezni, 
mert a fagytűrőképesség nagyon 
eltérő lehet.

A szőlő a fiatal, egyéves vesz-
szőkön terem, melynek rügyeiben 
a fürtkezdemények már az előző 
évben kialakultak. A vessző hosz-
szában a rügyek eltérő mértékben 
tartalmaznak fürtöket. Bizonyos 
fajták alsó, a törzshöz, karokhoz 
közelebbi rügyei egyáltalán nem 
termékenyek, mások ott is ele-
gendő fürtöt hoznak. Ezért a kü-
lönböző fajtákat eltérő hosszúsá-
gúra kell metszenünk. Léteznek 
olyan fajták is, amelyek ugyan 
elegendő számú fürtöt hoznak 
alsóbb részeiken is, de ezek any-
nyira aprók, hogy mindet rövidre 

metszve nem kapnánk elegendő 
termést (pl. Szürkebarát, Trami-
ni). Ilyenkor is hosszabbra szokás 
metszeni.

Metszési módok
Az éves vesszőket egy-két 

rügyre metszve rövidcsapos, 3-5 
rügyre hosszúcsapos, 6-8 rügyre 
félszálvesszős, ennél hosszabbra 
hagyva pedig szálvesszős met-
szésről beszélünk.
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A metszésnél ügyeljünk arra, 
hogy a tőkéhez minél közelebb 
maradjunk, nehogy alaktalanná 
váljon, felkopaszodjon. Ezt vál-
tómetszéssel érjük el, amin azt 
értjük, hogy a magasabban fekvő 
termőcsapokat alacsonyabban ki-
alakított csapokkal váltjuk fel.

 

 A hosszúcsapos váltómetszést is két rügyre metszéssel indítjuk, de 
a következő évben a fölső rügyből nőtt vesszőt nem távolítjuk el, ha-
nem hosszúcsapra (3-5 rügy) metsszük, míg az alsó rügyből nőttet 2 
rügyre. Ezután ugyanezt folytatjuk, vagyis a két rügyből nőtt vessző 
fölső vesszejét hosszúra, az alsóját pedig két rügyre metsszük. Az elő-
ző évi hosszúcsapot pedig eltávolítjuk. Hosszúcsapra metszhető pl. a 
Hárslevelű, a Kékfrankos, az Oportó, a Furmint.

 A félszálvesszős és szálvesz-
szős metszéseknél is hasonlókép-
pen járunk el, csak értelemsze-
rűen hosszabb fölső vesszőket 
hagyunk meg. Így metszhetők pl. 
a Csaba gyöngye, a Cardinal, a 
Saszla, az Afuz Ali és az Itália.

Rövidcsapos váltómetszést 
végzünk az alsó rügyeiken is 
termékeny fajtákon, pl. Kadar-
ka, Izabella, Izsáki sárfehér, Kö-
vidinka, Olasz rizling, Oportó, 
Othelló, Szőlőskertek királynője 
muskotály. 

Ebben az esetben az első év-
ben a vesszőt 2 rügyre metsszük. 
A második évben a fölső rügyből 
nőtt vesszőt lemetsszük és az al-
sót 2 rügyre metsszük. (Hogy 
el ne tévesszük metszés közben 
mondogassuk ezt: fölső le, alsó 
kettőre.) Az előző évben kétrügyesnek 

hagyott részek felső rügyéből 
nőtt vesszőket tőből eltávolítjuk, 
az alatta lévőt pedig hosszúra 
metsszük.

Metszés után a törzset és a 
karokat még rügyfakadás előtt a 
karokhoz, ill. a támberendezés 
huzaljaihoz kötözzük.

Forrás: https://kertlap.hu
Bízunk benne, hogy mindenki 

túl van már a metszésen, remél-
jük, hogy ezzel a hasznos írással 
is segíthettünk szőlős gazdáink-
nak, hogy egy kicsit felfrissítsék 
a tudásukat.  F 

Jó kondícióban lévő tőkéken nem fontos betartanunk az előzőekben 
ismertetett szabályos váltómetszést, hanem a karokon felváltva hagy-
hatunk kétrügyes csapokat és hosszú termőrészeket. A következő év-
ben a hosszú vesszők legalsó rügyéből képződött vesszőt hagyjuk csak 
meg rajta két rüggyel. 
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FEJÉR VÁRMEGYE TOJÁSFÁJÁT ÁLLÍ-
TOTTÁK FEL ALSÓSZENTIVÁNON

Ezúton is köszönjükSzmola Edinának a tojásba, 
kerámiába formált remekművet, valamint Lőrincz 
Ottó helyi kovácsmesternek, borrendi tagunknak, 
hogy Csókakő tojását meg is patkolta! Alsószentivá-
nért Egyesület közleménye: „Április 7-én átadásra 
került Fejér vármegye tojásfája, mely kezdeménye-
zés idén először valósult meg a vármegye 6. legki-
sebb településén, Alsószentivánon. A települések ak-
tív közreműködésével, számtalan alkotó csodálatos 
tojásával, közösségi összefogással készült el a hatal-
mas, színes tojásfa. 

Szeretnénk továbbá a értesíte-
ni a gazdákat, hogy a Csókakői 
Borvidéki Borverseny 2023. áp-
rilis 21-én pénteken a Csókakői 
Művelődési Házban 16 órai kez-
dettel kezdődik. Fajtánként négy 
palack bort kérünk a versenyre. 
Jelentkezni borral Zsipi Gyulánál 
és Horváth Csabánál lehet. Min-
denkit várunk szeretettel a ren-
dezvényünkre!

Szent Donát Borrend

A vármegye 108 települése közül végül 91 képviselteti magát kisebb-nagyobb tojásokkal a fán – min-
den alkotónak köszönjük a befektetett kreatív energiákat; minden polgármesternek és önkormányzatnak, 
hogy felkarolták ötletünket, eljuttatták hozzánk az elkészült tojásokat. A tojások sokfélék méretüket és az 
elkészítés technikáját illetően is, mégis közös bennük, hogy méltón képviselik településüket – mindegyiket 
ugyanolyan nagy szeretettel fogadtuk. Maradéktalanul megvalósultak céljaink: vármegyei szintű együtt-
működéssel egymásra talált gondolatok, kedves ismeretségek születtek. Reméljük, hogy sikerült a Húsvétra 
való várakozás örömét felébreszteni mindenkiben.”
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GONDOS ÓRA PROGRAM

Tisztelt Csókakőiek! 
A múltkori újságban felhívtuk már a figyelmet a 

gondos óra programra. Nagy örömmel vettük, hogy 
többen érdeklődtek a cikk nyomán erről a lehető-
ségről, éppen ezért újra itt az újság segítségével sze-
retnénk Önöknek tájékoztatást nyújtani. Magyaror-
szág kormánya elindította azt a programot, ami a 65 
év felettiek biztonságának növelését szolgálja. 

A lényege az, hogy minden 65 év feletti személy ingyenesen igényelhet úgynevezett „gondos órát”, ami 
egy karóra jellegű csuklóra csatolható vagy nyakba akasztható készülék. Ha viselője olyan helyzetbe kerül, 
hogy segítségre van szüksége, az órán lévő gomb megnyomásával egy 0-24 órában rendelkezésre álló disz-
pécser felveszi Önnel a kapcsolatot és szükség esetén segítséget küld. Ez az ingyenes szolgáltatás minden 
rendkívüli helyzetben segítséget nyújt. Amennyiben érdekli esetleg Önt vagy családtagját a Kormány által 
ingyenesen biztosított szolgáltatás, úgy kérjük, hívja fel az alábbi telefonszámot, ahol regisztrálni tud: 

06 1 445 0080
A telefonszámot munkanapokon 9:00-16:00 óra között lehet hívni. Vigyázzunk egymásra!

CSÓKAKŐI VÁRI VÁSÁR
Az elmúlt hónapban újra in-

dult havi rendszerességgel a Csó-
kakői Vári Vásár a járvány után. 
A március 18-án megrendezett 
Tavaszköszöntő Csókakői Vári 
Vásáron, Fináncz Imre főszerve-
ző irányítása alatt, több kézműves 
és termelő mutatta be portékáit 
a látogatóknak. A rendezvény-
re rengeteg érdeklődő érkezett, 
és az időjárás is remek volt.Az 
eseményen a Barkócaberkenye 
Néptánccsoport is fellépett, illet-
ve Bágya Dzsenifer, ötödik osztá-
lyos tanuló aki a Magyar vagyok 
dalt énekelte el. 

Polgárőr Hírek

Nagy volt az érdeklődés a vásár iránt, aminek látogatottságát az is növelte, hogy Csókakör Trail futó-
verseny is ekkor zajlott, illetve a Csókakői Kálvária keresztjének korpuszát is ekkor avatták. A Csókakői 
Polgárőrség mindegyik rendezvényt biztosította. Polgárőreink áldozatos, szakszerű munkáját ezúton is kö-
szönjük!

Az idei évben is óriási megtiszteltetés érte egyesületünket, hogy korábbi általános iskolai igazgatónkat, 
polgárőrségünk alapítóját ÁbeleMártonnét Emikét kitüntették az Év Polgárőr Pedagógusa címmel. A kitün-
tetéshez ezúton is gratulálunk!

Csókakő, 2023. március 31.     Csókakői Polgárőrség vezetősége
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Kedves Csókakőiek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a kerti hulladék égetést települé-
sünkön önkormányzati rendelet 
szabályozza. A teljes korlátozást 
bevezető törvényt felfüggesztet-
ték.

A szabályozás szerint a január 
1. és április 30. között, hétfőtől 
szombatig, reggel 8 órától dél-
után 17 óráig engedélyezett tüzet 
gyújtani, és egészen 20 óráig a 
tüzelést be kell fejezni. Vasárnap, 
munkaszüneti napokon, tehát 
nemzeti és állami ünnepeken to-
vábbra is tűzgyújtási tilalom van 
érvényben. 

Kérjük, hogy figyeljék az országos tűzgyújtási tilalmakról szóló hirdetményeket is, hisz ilyen esetben, 
amikor országos tűzgyújtási tilalom van, úgy a rendeletünket az országos rendelkezés azonnal felülírja, és 
Csókakőn is az önkormányzati rendelet ellenére a tűzgyújtási tilalom lép életbe.

Kérjük, amennyiben van rá lehetőségük az égetés helyett válasszák a komposztálást, és a fanyesedék 
hasznosítását, ledarálását, ezzel védve a lakóközösséget, valamint környezetünket.

Viszont, ha mégis az égetés mellett döntenek azt a rendeletben leírtak szerint végezzék, mivel aki a ren-
deletet megsérti, arra levegőtisztaság-védelmi bírság szabható ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2023. május 1-től a rendeletünk szerinti, vagy a vészhelyzet kihirdetését 
követően az egész országra kiterjedő tilalom lép életbe, ami röviden annyit jelent, hogy égetéssel nem lehet 

majd megszabadulni a kerti hul-
ladéktól. A 2023-es szabályozás, 
a komposztálást, a fanyesedék le-
darálását, vagy ezek elszállítását 
engedélyezi az itteni kommunális 
szolgáltatóval a Depónia Kft-vel. 
Felhívjuk továbbá a figyelmet, 
hogy a nagyobb mennyiségű kerti 
hulladékot a Csalapusztán műkö-
dő pénzverővölgyi hulladékud-
varban is le lehet rakni. Kérjük a 
www.deponia.hu oldalon tájéko-
zódjanak a feltételekről.

Csókakő, 2021. március 25.
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Tűzoltó Hírek
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Családi örömök

Itt a tavasz! Hiába tagadnánk, az állatok tudják: megérkeztek az első „gyerekek”.
A szomszédunkban lakó kecskék és egy racka juh-pár utódai születtek meg először a környezetünkben.
A bárányka volt az első. Meglepetésünkre sok fehér szín volt a bundáján, de mostanra kezd sötétedni a 

szőre. Látszik már a szarvacskája is, persze még  nem  mutatkozik az anyja-apja   hosszú,  csavaros ékes-
sége.

Amíg egyedül volt, élmény volt látni, mennyire vigyázott rá az egész kolónia. Nyugodtan odamehetett a 
kecskékhez is, jóindulattal fogadták. Talán ezért alakult ki nála, hogy a kecskékhez hasonlóan ugrabugrált. 
Legalábbis én nem tudtam, hogy a bárányok is ugyanúgy szökkengetnek, mint a kecskék.

Férjem lelkesen számolt be a kecskegidák születéséről is. Ma végre én is megláthattam a két gidát: na-
gyon kedvesek, aranyosak és kifejezetten szépek  a fehér-drapp-barna foltos  bundájukban!

Élénken, fáradhatatlanul szökdécseltek, láthatóan jóban vannak a kis racka báránykával. Egyelőre még 
jóval kisebbek , ami a szülőket látva valójában nem meglepő. Ugyanazt láttam az ő esetükben is, ami a 
szociális helyzetüket illeti: minden felnőtt vigyáz rájuk. Nagyon tetszik nekem ez a viselkedés !!!!

Fényképezés közben meglepetés ért: észrevettem egy harmadik kicsi kecskét is. 

Környezetvédelmi Hírek

1. ábra  Kezdetben..... 2. ábra   ... és most

3. ábra  Ugye, milyen szép vagyok?  4. ábra Nekem sem kell szégyenkeznem!
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Majdnem tiszta fekete és bizonyosan pár órája 
születhetett: bájosan csetlett-botlott, többször le-
tottyant, mint a járni tanuló gyerekek.  Ritka le-
hetőség adódott arra, hogy megfigyeljem: nagyon 
rövid a bizonytalan mozgás időszaka ezeknél az 
állatoknál. Szinte percről percre ügyesedett, egyre  
magabiztosabban megállt a lábán, sőt csatlakozott 
a többi fiatalhoz, vegyékmár be őt is a játékba! Az 
első rövid időben alig távolodott el az anyjától,de 
mire eljöttünk tőlük, már bátran messzebb me-
részkedett szülőjétől. Kíváncsian járta körbe a te-
rületüket, a képen éppen egy meggyötört körtefa 
érdekli.

Áldott húsvétot kívánunk, a fel-
támadt Krisztus kegyelmét kérve hí-
veinkre! Köszöntsük egymást az ős-
keresztény korból való köszöntéssel: 
„Krisztus feltámadt! Valóban feltá-
madt”!

Húsvéthétfőn ünnepi liturgikus ren-
det tartunk.

Köszönjük a sekrestyések, kán-
torok, világi lelkipásztori kisegítők, 
hitoktatók, ministránsok, templom-ta-
karítók áldozatos munkáját, mellyel 
szebbé, méltóbbá tették megváltásunk 
ünneplését!

Szeretettel hívjuk a kedves híveket 
jövő héten április 15-én, szombaton 
délelőtt 10 órára kegyhelyünk zarán-
dokudvarára ünnepi szentmisére, me-
lyet Dr. Barsi Balázs OFM atya celebrál, elővételezve a jövő vasárnapi Isteni Irgalmasság ünneplését!

A szokásos Fatimai engesztelő napot 13-án, a héten csütörtöki napon tartjuk Bodajkon: délután 17.00-
tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Gedő Attila c. apát, tatabányai plébános urat 
hívtuk meg a mostani áprilisi alkalomra. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon 
való részvételre!

5.ábra  Vajon mi lehet ez?
Nagy-nagy örömöt éreztem kis kirándulásunk után: jöhet járvány,  háború vagy  infláció, a természet  

örök, csodálatos megújulása a bizakodás, a remény kiapadhatatlan forrása.
Kép és szöveg:

Farkas Klára

egyHázi Hírek
„…Látta és hitt.”

Jn 20,8b
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Magyaralmás
A húsvétot követő héttől a 

pénteki és szombati esti liturgiák 
7 órától kezdődnek.

IMÁDSÁG FERENC PÁPA 
MAGYARORSZÁGI LÁTO-
GATÁSÁRA KÉSZÜLVE

Mennyei Atyánk, gondviselő 
Istenünk! Köszönjük, hogy Te 
kísértél minket történelmünk 
során.  Vétkeinket megvall-
va kérjük, hogy egyre jobban 
megismerjük Fiadat, Jézus 
Krisztust! Ő a mi biztos jö-
vőnk. Azért jött, hogy életünk 
legyen békében és önzetlen sze-
retetben. Bizalommal kérjük, 
hogy Nagyasszonyunk, a Bol-
dogságos Szűz Mária, valamint 
a magyar szentek és boldogok 
közbenjárására Szentatyánk, 
Ferenc pápa közelgő látogatása 
legyen kegyelem és erő forrá-
sa, hogy hitünkben növekedve 
egymással és a többi nemzettel 
békességben éljünk, reménnyel 
építsük földi hazánkat, és pa-

rancsaidat teljesítve eljussunk 
az örök hazába. Ámen.

Csókakő

A Csókakői Kálvária kereszt-
jének korpuszát március 18-án 
felszenteltük a kereszt leleplezé-
sét követően. Virágvasárnapon 
kálváriát jártak a hívek. Külön 
öröm számunkra, hogy szép 
számban jelentek meg a csóka-
kőiek az újjá épült Csókakői Kál-
várián április 2-án. A húsvéti ün-
nepünk legfontosabb eseményei 
közé tartozik a feltámadási kör-
menet, amelynek során a hívők 
keresztény szokás szerint ünnep-
lik Jézus feltámadását. Csókakőn 
sem maradtak el a hagyományok. 
A helyi hívők április 8-án szom-
bat estére szervezték meg a feltá-
madási körmenetüket, amit az eső 
sem tudott meggátolni.A körme-
netben a résztvevők mécseseket 
tartottak a kezükben, amelyek 
fénye a sötétben különleges han-
gulatot teremtett. Az együttérzés 

és az összetartás érzése hatotta 
át a hívőket, akik minden évben 
szívükön viselik a húsvéti ün-
nepkör üzenetét.A körmenet a 
helyi templomnál ért véget, ahol 
az egybegyűltek imádkoztak és 
hálát adtak a feltámadásért. Meg-
szentelésre kerültek a hívek által 
hozott ételek is. 

Nagyon örülünk annak, hogy 
a rossz idő ellenére is sokan részt 
vettek a körmeneten, és a hagyo-
mányokat sikerült életben tartani. 
Az ünnepi körmenet évről évre 
megrendezésre kerül, és a helyi 
közösség számára fontos ese-
mény maradt. A vasárnapi húsvé-
ti szent misét április 9-én Hortyi 
Gábor mutatta be. A Szent Donát 
Plébánia Templom teljesen meg-
telt ezen a vasárnapon is, a hitüket 
ebbe a hitehagyott korszakban is 
megtartják híveink, ami a húsvét 
üzenetét tovább erősíti, és a kö-
zösséget az örömhírben megerő-
síti. Ezúton köszönjük a húsvéti 
időszak segítőinek, híveinknek a 
sok munkát, kitartást! Továbbra 
is számítunk rájuk!

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva;szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00;csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30 

Tel: 22/410-039  •  www.bodajkikegyhely.hu •  e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu
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ÉVES KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK 
A VÁRBARÁTOK

Nem adják fel a várat! 
Ezen a hétvégén összegyűlt a Csókakői 

Várbarátok Társasága

Megtartotta évi rendes közgyűlését a Csókakői Várbarátok Társasága. Csöngedi Károly elnök össze-
hívta az egyesület tagjait hogy számot vessenek a 2022 es évről és hogy terveket szüljenek a 2023 as évre

Az eseményen felszólalt Fűrész György polgármester is, aki megköszönte a civil szervezet valamennyi 
tagjának az egész esztendőn át tartó lelkes és állhatatos munkát. Az elmúlt időszakban a szokásosnál lénye-
gesen kevesebb pénzt tudod fordítani a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Fejér vármegye egyetlen fennma-
radt középkori várának felújítására, de emiatt nem csüggedtek a várbarátok. 

Minden hónapban megtartot-
ták a szokásos társadalmi mun-
kát, és ezzel párhuzamosan elké-
szült a vár kapuja felé tartó úton a 
14 Stációból álló kálvária.

Az egyesületet vezető fehér 
palástot viselő lovagi tagozat sze-
retne további önkénteseket be-
vonni a vár építéséhez.

Ebben az évben tovább folyta-
tódik a munka és ennek kapcsán 
szóba került az is hogy a lehető-
ségekhez mérten további tagokat, 
illetve önkénteseket szeretnének 
toborozni a nemes feladathoz.

A közgyűlés hivatalos részé-
nek végén Végh György lovag és 
párja Margó készítette a vacso-
rát, melynek elfogyasztása köz-
ben tovább egyeztetett a tagság 
a számtalan feladatról, köztük az 
ódon falak sérüléseinek kijavítá-
sáról.

Forrás: Fejér Megyei Hírlap/
Palocsai Jenő

Vár Hírek
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MEGKEZDŐDÖTT A TAVASZI IDÉNY
Úgy tűnik, hogy nem találja a csapat továbbra 

sem azt a játékot, amivel eredményesebben tud-
na szerepelni a bajnokságban. A csókakőiek kibé-
relték a tabella alsó felét az idei szezonban. A kö-
vetkező eredmények születtek a bajnokságban.

Megyei III. osztály 2023. már-
cius 5. 14. forduló
Pázmánd SE – Csókakő 2–0 (1–0)
Vezette: Hudra Károly.
Pázmánd SE: Mocsári – Csulák, 
Vagyóczki, Szilágyi, Kutai - 
Domak (Joao), Márkus (Czakó), 
Varga J. (Drankovits), Kovács D. 
- Tóth O., Miklós (Jeges).  
Csókakő: Paudics – Visi, Bitter, 
Jakus, Kutassy - Jelena, Szabó 
Sz., Virág, Lakatos - Kadlecsik, 
Lénárth (Talos).  
Gól: Márkus (40., 61).

Megyei III. osztály 2023.  
március 12. 15. forduló
Csókakő – Magyaralmás 0–6 
(0–2) 
Vezette: Bellér Szabolcs. 
Csókakő: Paudics – Virág (Mer-
nyei), Bitter, Kutassy, Visi (Bur-
ján) - Szabó Sz., Simek Cs., Talos, 
Jakus (Falusi) - Lakatos, Lénárth.  
Magyaralmás: Németh Zs. 
– Farkas G. (Mészáros M.), 
Tóth R.,Perina L., Tóth Máté 
(Malasics) - Krajcsovics, Pap 
(Borbély), Volner (Tóth Martin), 
Ruzsinkó - Sütő (Szántó), Perina 
M.  
Gól: Krajcsovics (13., 32., 64., 
81.), Perina M. (21.), Malasics 
(84.)

Megyei III. osztály 2023.  
március 19. 16. forduló
Dinnyés – Csókakő 1–1 (0–1)

Vezette: Vitányi László.
Dinnyés: Tillmann – Hajdu, Wé-
ber, Baksa, Veress - Hajdú, Mé-
száros F. (Gencsi), Mong (Tóth 
G.), Bengyik - Keresztesi (Felleg-
vári), Hercsik (Dascal).
Csókakő: Paudics – Bitter, Jakus, 
Kutassy, Jelena - Falusi (Mer-
nyei), Szabó Sz., Albert, Sinka - 
Lakatos, Visi.
Gól: Bengyik (56.), ill. Szabó Sz. 
(32.)

Megyei III. osztály 2023.  
március 26. 17. forduló
Csókakő – Gyúró 0–0 
Vezette: Cérna János. 
Csókakő: Paudics – Bitter, 
Kutassy, Jelena, Szabó Sz. 
(Talos) - Lakatos, Albert, Grozly 
(Kadlecsik), Jakus - Lénárth (Fa-
lusi), Sinka (Virág).  
Gyúró: Filus – Huszár, Harasztos, 
Puskás, Csáky (Császár) - Ducsai, 
Dutka, Serák, Debreceni - Kovács 
F. (Habos), Gál T. (Dajkai).  

Megyei III. osztály 2023.  
április 2. 18. forduló
Kajászó – Csókakő 6–1 (2–1)
Vezette: Spekker Tibor.
Kajászó: Tarczali – Csik, Pintér 
R., Horváth B., Földesi - Pintér 
B., Pfeiffer, Tapolcsányi N. (Mar-
ton), Hepp (Bolla) - Szoboszlai 
(Bélley), TapolcsányiA.  
Csókakő: Paudics – Visi, Virág, 
Bitter, Kutassy - Jelena, Falusi, 

sport Hírek

Szabó Sz., Szarka (Mernyei) - La-
katos, Kadlecsik.  
Gól: Pfeiffer (21., 56., 59.), Falusi 
(30., öngól), Bolla (67.), Pintér B. 
(72.), ill. Kadlecsik (45.)

Megyei III. osztály 2023.  
április 9. 19. forduló
Tordas R-Kord II. – Csókakő 7–0 
(4–0)
Vezette: Balla Richárd.
Tordas R-Kord II.: Csizmazia – 
Spinner (Vlad), Király J. (Sza-
lay), Hermann, Szilágyi - Kenyér 
(Sinka), Kerényi, Hernádi, Tóth 
G. (Nagy A.) - Fialovszky, Farkas 
Zs. (Pál I.).
Csókakő: Paudics – Visi, Vi-
rág, Albert, Jelena - Mernyei 
(Weiger), Szabó Sz., Szarka, 
Grozly - Kadlecsik, Lakatos.
Gól: Spinner (2., 67., 71.), Farkas 
Zs. (19., 32., 64.), Virág (43., ön-
gól).

A következő fordulóban itthon 
játszunk az Iszkaszentgyörgy ellen 
a 20. fordulóban, majd megyünk 
Mórra, ahol a Mór SE II. csapata 
fogad bennünket. A 22. fordulóban 
Söréden a Söréd-Bodajk II. ellen 
lépünk pályára, majd Baracská-
ra látogatunk el a 23. fordulóban. 
Minden drukkert, érdeklődőt sze-
retettel várunk mérkőzéseinkre!

Csókakő, 2023. április 12.
Fűrész György
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HIRDETMÉNY: 
ÓVODAI BEIRATKOZÁS  

a 2023/2024 - es nevelési évre 
 

A Vértesalja Önkormányzati Társulás által fenntartott Vértesalja Óvoda tagintézményei egységesen a 

beiratkozás időpontját a 2023/2024 – es nevelési évre az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

Beiratkozás időpontja: 2023. május 8 – 9. (hétfő, kedd) 

       9.00 – 16.00 – ig. 
Részletesebb információCsókakő és Csákberény Község honlapján olvasható, vagy 06-20-

334-5900 telefonszámon, a tagóvoda-vezetőtől kérhető. Kérem, aki érdekelt, mindenképpen 

tájékozódjon előzetesen. 
                                                                                                                               Tóthné Giczi Ildikó 

                  tagóvoda‐vezető 
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