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A polgármesteri hivatal lapja

 ˝

Tisztelt Csókakőiek!

Szeretném megköszönni a bi-
zalmat, amivel megtiszteltek az 
elkövetkező öt évre.

Külön köszönöm azt is, hogy 
olyan képviselőket választottak a 
képviselő-testületbe, akik az elmúlt 
években és évtizedekben is bizonyí-
tották, hogy elkötelezettek Csókakő 
iránt.  Az idei évben három válasz-
táson vagyunk túl, úgy gondolom, 
hogy a Helyi Választási Bizottság 
és a Helyi Választási Iroda az előző 

évekhez hasonlóan kiválóan végezte 
a rájuk bízott feladatokat. Köszön-
jük ezúton is a munkájukat.

Az új képviselő-testület 2014. 
október 27-én hétfőn megtartotta 
az alakuló gyűlését a Művelődési 
Házban, ahol a testület tagjai Dr. 
Magdics Péter járási hivatalvezető 
előtt letették az esküt.  

Csókakő új képviselő-testülete a 
következő:

Fűrész György polgármester, 
Bognár Gábor alpolgármester, 
Csöngedi Károly képviselő, Palo-

csai Jenő képviselő, Sáfár Lászlóné 
képviselő, Zsipi Gyula képviselő és 
Bócz Éva képviselő. 

A megválasztott képviselőknek 
és a képviselők által megválasztott 
alpolgármesternek gratulálok az 
elért választási eredményeikhez.

Az előttünk álló öt évben jó 
munkát, sikerekben gazdag éveket 
kívánok mindannyiunknak!

Fűrész György
polgármester
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Tisztelt Csókakőiek .
Az elmúlt időszakban sajnos több 

esetben is szükség volt a munkánk-
ra. Három esetben vonultunk köz-

lekedési balesethez. Egyszer kitört 
gázcsonk miatt, egy estben pedig a 
mentősöknek segítettünk, egy lakó-
társunkat kellett a mentőig kisegíte-

ni. Ezúton kívánok neki jobbulást, 
mihamarabbi gyógyulást.

A szeptemberi sok eső miatt 
megáradt bakonyi patakok áradása 
miatt kérték a segítségünket. Mi 
Bakonycsernyén vettünk részt a 
védekezésben 4 fővel. Megkaptuk 
a pályázaton elnyert eszközöket, 
védőfelszereléseket. Kaptunk egy 
nagyteljesítményű benzin motoros 
szivattyút, mostantól hatékonyab-
ban tudunk beavatkozni az estleges 
vízbetörések esetén. A tűzoltóautóra 
sajnos megint sokat kellett köl-
tenünk műszaki vizsga, új akkumu-
látorok Az elmúlt időben többször is 
ellenőrizték egyesületünket és meg 
voltak elégedve a szakmai munkánk-
kal. Minden riasztásra reagáltunk és 
vonultunk.

Tisztelettel:
Weiger Lajos

Tuzoltóhírek

20 évvel ezelőtt 1994. október 
14-én Sörédi Pál és néhány aktivista 
kezdeményezésére megalakult a 
NYUGDÍJAS KLUB mintegy 60 
fővel.

Talán ez volt az első civil szer-
vezet a faluban. A klub első elnöke 
Nagy Sándorné Márti volt, a pénz-
ügyi feladatokat Francsics Lajosné 
Marika látta el. Később Végh Ala-
jos bácsi lett az elnök, munkáját 
segítette Csöngedi Lászlóné Marika 
és persze a vezetőség. Alajos bácsi 
után Rüll Henrik vette át az elnöksé-
get, mellette Várnai Jenő volt a gaz-
daságis. Segítették őket a feleségek 

és a mindenkori vezetőség. Henrik 
bácsi hosszú ideig vitte a klubbot, de 
2007 év végére belefáradt és lemon-
dott vele együtt a vezetőség is.

2008 januárjától új felállása lett 
a klubnak Vass Rezsőné Tucikát 
választottuk elnöknek, Zsolnai Mi-
hályné Marika pedig pénztáros lett. 
Ahogy tudtuk segítettük munká-
jukat.

Tucika 5 évig volt a klub vezetője 
és 2012 év végén egészségügyi okok 
miatt lemondott. Lemondása után 
úgy döntöttünk, hogy nem válasz-
tunk új elnököt. Azóta is közösen 
próbáljuk megoldani a feladatokat.

A létszám állandóan válto-
zott. Eleinte meghaladta a 60 főt, 
de amikor azok az emberek, akik 
az alakulás idején 50-es, 60-as 
éveikben jártak, ahogy idősödtek, 
betegek lettek, ők szépen lassan 
lemorzsolódtak. Voltak, akik örökre 
itt hagytak bennünket. De azért 
minden évben jöttek új tagok. Most 
harmincan vagyunk.

Még ma is van köztünk néhány 
fő az alapító tagok közül: Végh 
Kálmánné, Csöngedi Lászlóné, 
Lőrincz Ottóné, Kaizer István. 
Steiner Marci bácsiék még most 
is fi zetik a tagdíjat, ezzel támo-

Nyugdíjas Klub

˝
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gatják a klubbot. A klub a tagsági 
díjból és azokból a támogatások-
ból gazdálkodik, amit kaptunk 
a mindenkori önkormányzattól, a 
VÉRTES VIDÉKÉÉRT ALAPÍT-
VÁNYTÓL.

2013-ban kaptunk egy szép 
összeget a LUXEMBURGI TÁR-
SASÁGTÓL. Időnként kisebb ösz-
szegeket magánszemélyektől is ka-
punk. 

KÖSZÖNJÜK MINDENKI-
NEK A TÁMOGATÁSÁT!

Ilyenkor szokták mondani „Isten 
tartsa meg a szokásukat”. Ezután 
is elfogadjuk és megköszönjük a 
segítséget.

Ez alatt a 20 év alatt sokfelé 
jártunk, különösen az első idősza-
kokban.

Voltunk a 
Parlamentben, 
s z ínházban , 
Ópusztasze-
ren, Szombat-
helyen, több-
ször Agárdon. 

Ezen kívül 
ellátogattunk 
virágkiállítás-
ra, megnéztünk 
kasté lyokat , 
várakat, de pél-
dául voltunk 
Szentendrén és 
a Jeli Arboré-
tumban is. 

De amióta 
apadnak az 
anyagi lehető-
ségek, a bérelt 
buszra sem ad-
nak kedvezményt, így már ritkábban 
megyünk kirándulni, azt is személy-
gépkocsikkal oldjuk meg.

A községben működő civil szer-
vezetek közül szorosabb kapcsola-

tot tartunk a NŐK KLUBJÁVAL, 
a LUXEMBURGI TÁRSASÁG-
GAL, a BARKÓCABERKENYE 
TÁNCCSOPORTTAL és a VÁR-
BARÁTOKKAL.

A Felcsúti Nyugdíjasklub meg-
keresett bennünket, hogy szeret-
nének velünk kapcsolatba lépni. 
2013-ban meghívtuk őket és a múlt 
hónapban is vendégeink voltak. 
Nagyon jól érezték magukat. Mi ez 
év márciusában voltunk Felcsúton. 
Megnéztük a csodás Puskás Aka-
démiát és a pazar stadiont. Hát náluk 
van pénz, nem is tagadják.

A falu művelődési házát minden 
hónapban egyszer használhatjuk 
ingyen. De előfordult, hogy nem 
vettük igénybe, mert valamelyik 

klubtársunk meghívott bennünket 
kerti partira. Több alkalommal vol-
tunk Vass Rezsőéknél, Szanterné 
Erzsikééknél Fehérvárcsurgón, vol-
tunk Csákné Magdinál fenn a hegy 

alatt. Ebben az évben pedig Braunné 
Borika látott vendégül bennünket. 

KÖSZÖNJÜK NEKIK A VEN-
DÉGLÁTÁST!

A kis létszámunk és az 
előrehaladott korunk ellenére részt 
veszünk a falu életébe, közéleti 
munkáiban. Jelen vagyunk a ren-
dezvényeken.

Elvállaltuk a temetőben az ur-
nafal előtti virágos dézsák gondo-
zását. Segítettünk a gyerekek nap-
közis táboroztatásában, az ÚRNAPI 
SÁTRAK elkészítésében. Elég szép 
számmal vagyunk Várbarátok kö-
zülünk, hárman rendszeresen dol-
goznak a vár munkáinál, vannak 
köztünk polgárőrök és a Karitasz-
ban is tevékenykednek néhányan.

Szeretnénk továbbra is részesei 
lenni a község életének, amennyiben 
erőnk és egészségünk megenged.

Karger Lászlóné
vezetőségi tag
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Tájékoztatom a Tisztelt Csókakői 
választópolgárokat, hogy a 2014. 
október 12. napjára kiírt önkormány-
zati képviselő- és polgármester-vá-
lasztásra a korábbi választásokon 
megszokott módon egy szavazókör 
fogadta a választókat a Művelődési 
Házban.

A választás lebonyolítása alatt 
rendkívüli esemény nem történt.

A szavazatszámláló bizottság 
munkáját Csókakő Község He-
lyi Választási Bizottsága (HVB) 
koordinálta és felügyelte.

A szavazás egy fordulós volt, és 
október 12. napján reggel 6:00-tól 
19:00-ig tartott. 

A helyhatósági választáson 
Csókakő Községben polgármester-
választásra, egyéni listás képviselő-

választásra, és megyei listás válasz-
tára került sor. Érvényesen szavazni 
egy polgármester-jelöltre, legfeljebb 
hat képviselő-jelöltre, és a megyei 
közgyűlés tagjait majdan alkotó egy 
pártlistára lehetett.

A névjegyzékben lévő válasz-
tópolgárok száma: 1175 fő. A sza-
vazóként megjelent választópol-
gárok száma: 667 fő, az urnában 

lévő bélyegzőlenyomat nélküli sza-
vazólapok száma: 0 db, az urnában 
lévő lebélyegzett szavazólapok 
száma: 665 db. Az érvényes sza-
vazólapok száma: 643 db, érvény-
telen szavazólapok száma: 22 db. 

A választásokon a részvételi 
arány: 56,7 %, ami jelentősen meg-
haladta az országos, és a megyei 
részvételi átlagot.

A 2014-es helyhatósági válasz-

táson a következő eredmények szü-
lettek:

Polgármester-jelöltek:

1. Fűrész György FIDESZ-
KDNP, 521 szavazat 79,66%, pol-
gármesterré választva

2. Végh Konrád független, 133 
szavazat 20,34%

Képviselő-jelöltek:

1. Lőrincz János független, 182 
szavazat

2. Király Gyula független, 106 
szavazat

3. Kas Péter független, 99 sza-
vazat

4. Bócz Éva független, 238 sza-
vazat, képviselővé választva

5. Palocsai Jenő független, 341 

A Csókakoi Helyi Választási Iroda közleménye˝
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szavazat, képviselővé választva
6. Rácz László független, 97 sza-

vazat
7. Szabó Zsolt független, 116 

szavazat
8. Makk János független, 54 sza-

vazat
9. Sáfár Lászlóné FIDESZ-

KDNP, 394 szavazat, képviselővé 
választva

10. Király Zoltán független, 141 
szavazat

11. Buzás Antal független, 124 
szavazat

12. Bognár Gábor független, 318 
szavazat, képviselővé választva

13. Zsipi Gyula FIDESZ-KDNP, 
356 szavazat, képviselővé választva

14. Jelena László független, 228 
szavazat

15. Csöngedi Károly FIDESZ-
KDNP, 389 szavazat, képviselővé 
választva

16. Auer-Flacsker Margit füg-
getlen, 71 szavazat

A jelöltek a HVB sorsolása 
alapján a szavazólapon a fenti sor-
rendben kerülnek feltüntetésre.

A megyei pártlistákra leadott 
szavazatok alapján Csókakőn a 
következő pártok kaptak bizalmat:

1. FIDESZ-KDNP 416 szavazat 
62,4 %

2. JOBBIK 101 szavazat 15,1%
3. MSZP 56 szavazat 8,4%
4. DK 27 szavazat 4%
5. EGYÜTT 20 szavazat 3%
6. FETE 17 szavazat 2,5%
7. MUNKÁSPÁRT 6 szavazat 

1%
8. ÉRVÉNYTELEN SZAVAZAT 

24 szavazat 3,6%

A megyei közgyűlésbe 20 kép-
viselőt jutathattak be a választók.

A megyei közgyűlés összetétele a 
következő lett:

1. FIDESZ-KDNP 13 fő

2. JOBBIK 4 fő
3. MSZP 2 fő
4. DK 1 fő

Az önkormányzat képviselő-
testületének összetétele a következő 
2014 és 2019 közötti választási cik-
lusban a következő:

Fűrész György, FIDESZ-KDNP 
polgármester

Bócz Éva, független képviselő
Bognár Gábor, független kép-

viselő
Csöngedi Károly, FIDESZ-

KDNP képviselő
Palocsai Jenő, független kép-

viselő
Sáfár Lászlóné, FIDESZ-KDNP 

képviselő
Zsipi Gyula, FIDESZ-KDNP 

képviselő

Csókakő, 2014. október 31. 
Kovácsné Szabó Erika

jegyző, HVI vezetője

Várjuk közösen a karácsonyt!
Fűrész György pol-

gármester szeretettel 
meghív mindenkit az 
Adventi vasárnapokon 
17 órára, a Művelődési 
ház parkjába, hogy 
együtt legyünk Csókakő 
Adventi gyertyáinak 
meggyújtásakor.

Az ünnepi műso-
rokat, iskolásainknak, 
óvodásainknak és a ci-
vil szervezeteinknek 
köszönhetjük. Amint a gyer-
tyák lángja fellobban, kézműves 

játszóházzá válik faluházunk, 
ahol kicsik és nagyok egyaránt 
ügyeskedhetnek.

Az első gyertyagyúj-
tás november 30-án 17 
órakor, a második gyer-
tyagyújtás december 
7-én, a harmadik gyer-
tyagyújtás december 
14-én, a negyedik gyer-
tyagyújtás december 
21-én lesz, mely utàn 
csillagszórókkal a fa-
lukaràcsonyt is megün-
nepeljük!

Találkozzunk, vára-
kozzunk és ünnepeljünk 

együtt!
Szervezők
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Itt van a november. Túl 
vagyunk a dolgos tavaszon, a még 
megterhelőbb, párákkal és ég-
szakadásokkal tűzdelt nyár hónap-
jain, a gombabetegségektől és 
molyok meg-megújuló rohamaitól 
kínzott szőlő szüretelésén és a nem 
túl kiugró cukorfok javításán is. 
Aztán az első fejtés és az első új-
bor kóstolás időszaka következett 
és szinte észrevétlenül elmúlt az 
október, mely a borrend szem-
pontjából csendesen telt.

Bár több országos rendezvényre 
voltunk hivatalosak és természe-
tesen eleget is tettünk ezen invi-
tálásoknak  de a saját berkeinken 
belül egy említésre méltó esemény 
volt. Ez pedig nem más, mint a Fa-
luházban tartott rendi gyűlés, mely-
nek házigazdája Katczer László és 
kedves felesége, valamint Takács 
József volt. Az ételek íze és a 
borkínálat szélessége vetekedett a 
vendéglátás kedvességével. Mikor 
már azt hittük nem lehet fokozni, 
Laci barátunk előállt édesanyja 
specialitásával, a szilvalekvár-
ral készített diós zserbóval. Ezzel 
megkoronázta az estét. Köszönjük 
nekik!

Volt még egy másik esemény is 
ami ide kívánkozik, bár nem kife-
jezetten a borrend életéhez tartozik. 
Sőt! Éppen hogy nem tartozik oda. 
A borrend egy politikától teljesen 
elzárkózó egyesület. Ezt az igé-
nyünket védi, a szokásjogon túl, a 
hivatalosan elfogadott alapszabá-
lyunk is. Aki ezt megsérti, a bor-
rendet sérti meg és akár kizárással 
is járhat. Most egy volt tagunk in-
tézett támadást a borrend és annak 
alapszabálya ellen, sőt személy és 

név szerint támadott meg borren-
di tagokat, volt tisztségviselőket, 
alapító vezetőt. Persze elmehet-
nénk szó nélkül mellette, hiszen 
nem sokra ment a gyalázkodás-
sal, de mégsem tesszük, mert egy 
hivatalos fórumon, egy teltházas 
közmeghallgatáson hurcolta meg a 
borrendet és annak tagjait.

A borrend egyesületként nem 
felel a tagjainak viselt vagy viselni 
vélt dolgairól. Szabályaink ponto-
sak, egyértelműek és nyilvánosak. 
Tizenhárom éve tesszük a dol-
gunkat, eskünknek megfelelően 
és bár páran kiléptek azóta az 
egyesületből, de az eskü, eskü ma-
rad. Aki tehát ellenünk vét, a saját 
esküjét szegi meg.

Nem volt, nincs és nem is lesz 
senkinek semmilyen üzleti ügye 
a borrendel, mert nem üzletelünk. 
Jó hírét visszük a falunknak és a 
hozzánk érkező borrendek és tár-
sult szervezetek nagyon elége-
dettek velünk, a falunkkal, a prog-
ramjainkkal, a vendéglátásunk 
családiasságával, a német Mosel 
vidékétől, az erdélyi Csíkszeredáig. 
Még sehol nem ejtettünk foltot sem 
a falu, sem a borrend becsületén.

A keresztény ünnepeken az élen 
járunk. A búcsúmisén mindig ott 
ülnek a borlovagok.

Az advent vagy az éjféli mise 
szinte elképzelhetetlen már a bor-
rend nélkül és ebben sincs semmi 
üzlet.

Tagjaink a saját borukat hozzák, 
főzik, ízesítik és kínálják ezeken a 
rendezvényeken. Senki semmiért 
nem kap pénzt vagy bármilyen 
más juttatást. A süteményeiket a 
feleségeik, lányaik sütik és min-

den tagunk abban a szent hitben és 
meggyőződésben van, hogy min-
denki olyan kedvesen fogadja ezt 
tőlünk, amilyen szívesen mi adjuk. 
Bízunk benne, hogy ez így is van 
és reméljük, hogy ez a sárdobálás 
egy kivételes eset, nem tendencia. 
A vádakat és a sértéseket visszau-
tasítjuk és ezúton is jelezzük, hogy 
tagságszüneteltetés nincs. Valaki 
vagy tag vagy nem. Aki már nem 
tag, az nem viselheti a borrend 
jelvényeit! Sehol, semmilyen ren-
dezvényen nem szerepelhet bor-
lovaggként. A borrendet szép em-
lékei között, felszerelését pedig a 
házi vitrinben őrizze! 

Frey Szabolcs hegybíró elvárá-
sainak, a törvény betűjének is meg 
kell felelni. Sajnos az ösz nemcsak 
a munkáról és az élvezetről szól, 
hanem az adminisztrációról is. 
Ezeket se felejtsük el!

November utolsó vasárnapja 
már advent első vasárnapja lesz, 
és ahogy azt már említettem, 
ott leszünk. Együtt várakozunk, 
énekelünk a falu többi lakójával, 
és hogy a hideget elviselhetőbbé 
tegyük, mindenkinek adunk egy 
kis, fűszeres, meleg bort hogy a 
fahéj, a bor és a szegfűszeg illata 
meghittebbé tegye a teret.

Addig azonban még sok az 
elvégzendő feladat. Kóstolgasuk 
folyamatosan az új bort! Ha va-
lamilyen hiba kijön rajta akkor 
azért, ha nem, akkor meg főleg, de 
persze csak a kulturált borfogyasz-
tás keretei között. 

Egészségükre!
palocsai jenő

krónikás

Borrendi krónika
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A szőlő származási bizonyít-
vány iránti kérelmeket (a névre 
szóló kérelem-nyomtatványt július-
ban postán mindenki megkapta!!!) 
a szüret befejezését követő 8 napon 
belül, de legkésőbb november 30-ig 
kell benyújtani.

Kivételesen november 30. utáni 
szüret esetén a kérelmet a szüret 
befejezését követő 8 napon belül 
kell benyújtani.

Aki a fenti határidőig a szőlő 
származási bizonyítványt nem ké-
relmezi, a törvény értelmében a mu-

lasztás gyakorisága és a kérelmezett 
mennyiség függvényében 5.000-
500.000 Ft-ig terjedő mulasztási 
bírsággal sújtandó.

Fentiekből következően a 
határidő betartása mindenkinek sa-
ját érdeke!!!

Figyelem! Nyomatékosan fel-
hívom mindenki figyelmét arra is, 
hogy a hegyközségi tagnak (1000 
nm feletti szőlőterülettel rendelkező 
személy) akkor is kötelező a szőlő 
származási bizonyítványt kérelmez-
ni, ha csak saját fogyasztású, 

adómenetes bort állít elő, illetve ha 
bármely körülmény miatt nem volt 
termése (nullás jelentés)!!!

Akinek elkallódtak a papírjai, 
vagy gondot okoz azok kitöltése, 
keresse fel bátran az hegyközség 
vezetőit, akik mindenben segítenek 
a hegyközségi tagoknak.

(Ügyfélszolgálati idő a hegyköz-
ségi irodában: hétfő 13-17, kedd 
8-12 óráig.)

Frey Szabolcs
hegybíró

Móri Borvidék Közös Hegyközsége - Közlemény

Az elmúlt hónap is események-
ben gazdagon telt el.

Szeptember 27-én családi nappal 
egybekötve harcitúrát szerveztünk a 
nyolcadik osztályosok vezetésével. 
Az ebédről a szülők gondoskodtak, 
melyet köszönünk.

Az első osztályosok visszalá-
togattak a Mesevár Óvodába Mi-
hály-napi vásárra, ahol nagyon jól 
érezték magukat.

Műsorral köszöntöttük a csókakői 
idősek otthonának lakóit. 

Iskolánk közös énekléssel ün-
nepelte a Zenei Világnapot.

A hónap elején megtörtént a pa-
pírgyűjtés, melynek bevételét az osz-
tályok kirándulásra fogják költeni.

Az Aradi vértanúkról az 5. osz-
tályos tanulók műsorával emlékez-
tünk meg.

Részt vettünk a járási futóverse-
nyen, ahol Dobos Szimóna 3. helye-
zés, Stumfold Zsófia 3. helyezés, 

Király Gergely 4. helyezés, Nagy 
Sándor 2. helyezést ér el. Gratu-
lálunk a szép eredményekhez!

Tanulóink színvonalas műsort 
adtak a Karitasz- napi Szálkafesz-
tiválon. 

Megemlékeztünk a vár felszaba-
dulásáról, rajzversenyt hirdettünk, 
történelmi TOTO- t kellett kitölte-
ni a gyerekeknek, íjászkodhattak 
Bokor Elemér vezetésével és Sörédi 
Pali bácsi a várban talált tárgyakból 
tartott bemutatót.

Iskolánk Mensáros Zsuzsanna 
közreműködésével bekapcsolódott 
az Olvas az ország mozgalomba, 
17-én az első órát különböző törté-
netek, mesék olvasásával töltöttük.

Ebben a tanévben is részt vettünk 
a kincsesbányai Kazinczy-napokon, 
Természettudós és Alsós komplex 
tanulmányi versenyen, melyen felső 
tagozatból Kiszely Virág, Fehér 
Georgina, Szabó Balázs és Szatzger 

Martin 1. helyezést ért el. Varga 
Jonatán, Pavlitzky Laura és Tóth 
Éva 5. helyen végeztek a 12 csapat-
ból. Gratulálunk nekik!

Megemlékeztünk október 23-
ról, Laki Marika és Steiner Lajosné 
vezetésével színvonalas műsort ad-
tak tanulóink a Kultúrházban.

Fogadó órát tartottunk, szeret-
nénk, ha minél több szülő élne ez-
zel a lehetőséggel, ezentúl minden 
hónap első csütörtökén tartjuk 17-
18 óráig.

A csókakői 20 éves Nyugdíjas 
klubot is köszöntötték tanulóink 
verssel, énekkel: Kiszely Virág, 
Kiszely Zselyke, Magda Milán, 
Bognár Csenge.

A szülői szervezet néhány tagja: 
Klézli Rita, Fodor Katalin, Makk 
Annamária őszi díszbe varázsolták 
iskolánk udvarát, köszönjük.

Kiegészült játszóterünk fából 
készült mérleghintával, anyagi 

Iskolaélet hírei
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lehetőségeinkhez mérten tovább 
fogjuk bővíteni.

Köszönjük Kaiser Tibornak, 
aki ideszállította Pápáról a fajá-
tékokat. 

Az őszi szünet október 23-tól, 
november 3-ig tartott. A Szülői 

Szervezet november 15-én Retro-
Disco-t szervez a Kultúrházban, 
mindenkit szeretettel várunk, ezzel 
is támogatva iskolánkat.

Bócz Éva
tagintézmény-vezető

Megköszönöm választóimnak a 
bizalmat, legjobb tudásom szerint 
fogom képviselni az általános iskola 
és a csókakőiek érdekeit! 

Tisztelettel és köszönettel:
Bócz Éva

Ovihírek
Miért jó óvodásnak lenni?
Megmondom.
Például jó a Mihály napi vásár 

miatt. Mert a Mihály napi vásáron 
gesztenyéért lehet vásárolni. Igen, 
bizony, gesztenyéért (bi-
zonyosan sok felnőtt is 
kívánna olyan helyet, ahol 
gesztenyével lehetne inkább 
fi zetni). Jaj, de azt el is felej-
tettem mondani, hogy a gesz-
tenyéért meg kell dolgozni, 
igen keményen kell dolgozni 
a gesztenyéért, ez nem ám 
csak holmi játszás, igazi em-
berpróbáló megmérettetés. 
Az óvó néni megmondta azt 
is, hogyan kell csinálni, hogy 
legyen egy halom geszte-
nyénk. Azt mondta, hogy bá-
tornak kell lenni, meg erősnek 
is, meg ügyesnek, teljesíteni 
kell a próbákat és akkor lesz 
egy csomó gesztenyénk.

Elmondjam milyen „fela-
dataink” voltak?

Kellett például segíteni a 
báránykáknak átkelni a pa-
takon. Egy olyan rozoga kis 
híd volt csak a patak fölött 
és a báránykák úgy féltek, 
hogy szinte még reszkettek 
is. Az óvó néni mondta, 
hogy pont ilyen ügyes és 

segítőkész kedves gyerekek kelle-
nek, hogy megmentsék őket, mint 
amilyenek mi vagyunk. Úgyhogy 
mi segítettünk, átmenekítettük a 
báránykákat, minden báránykát le-

galább százszor, hogy lássák, hogy 
mi igazán, IGAZÁN segítőkész 
gyerekek vagyunk.

De aztán képzeljétek el, hogy 
ezek a szegény báránykák a nagy 

ijedtségtől úgy megéheztek, 
hogy nem győztük hordani 
nekik a kukoricát. Csak ro-
hantunk, rohantuk, ők pe-
dig csak ettek és ettek.

És idő az nem volt a 
pihenésre, mert egyszer 
csak észrevettük, hogy 
a báránykák körül ott 
ólálkodik, settenkedik 
az ordas farkas a bok-
rok sűrűségéből. Gyorsan 
odaszaladtunk az óvó né-
nihez és megkérdeztük, 
mit csináljunk az ordassal, 
szerencsére az óvó néninek 
most is volt egy remek 
ötlete. Adott nekünk varázs 
ennivalót – képzeljétek, 
ilyent sehol máshol nem 
találni, csak az oviban – és 
azt mondta, tömjük meg ez-
zel az ennivalóval a farkas 
bendőjét és akkor nem vá-
gyik majd a bárány húsra. 
Azt is mondta azért az óvó 
néni, hogy inkább tisz-
tes távolságból dobáljuk a 
farkasnak az elemózsiát. 
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Azért mégis csak nagyok azok a far-
kas fogak… Úgyhogy jó messziről, 
jó sok ennivalót beledobáltunk a 
farkas kitá-
tott szájába 
(ha t a lmas 
szája volt) 
és szeren-
csére úgy 
jól lakott, 
mint a duda 
és nem akart 
már többé 
báránykákat 
enni.

És kép-
z e l j é t e k , 
pont mikor-
ra már meg-
éhez tünk , 
olyan terülj, 
terülj asz-
talkám lett 
az udvaron 
(otthonra is 
kellene egy ilyen asztalka), hogy 
nem győztünk tömni a szánkba 
a sok fi nomságot. Aztán ezután 
következett a legizgalmasabb 
rész, elsétáltunk a vásárba, hogy 
végre elkölthessük a sok-sok 
gesztenyénket. És úgy tűnik a 
vásár nagyon messze volt, mert 
az óvó nénivel vagy ezerszer 
elmondtuk, hogy: 1, 2, 3, 4 ; Te 
kis cipő hová mégy? Kipp, kopp 
kopogok; A vásárba ballagok. És 
még az ezer után is alig akartunk 
odaérni, pedig igaziból csak az 
első udvarra mentünk és máskor 
nem szokott ilyen messze lenni 
az első udvar…

Nem is hiszitek el, mennyi 
csoda volt ott. Egy fa körül, 
rengeteg méhecske döngicsélt, 
lehetett  egyet választani és haza-
vinni. Volt olyan zsírkréta, ami 

úgy nézett ki mintha valami fi nom-
ság lett volna, mert szivárványos 
volt a színe és gyönyörűen csil-

logott és olyan, de olyan szép volt, 
hogy már majdnem meg is ettem, 

de akkor mondta az árus néni, hogy 
nana, óvatosan azzal, mert az bi-
zony nem ennivaló, viszont inkább 
próbáljak meg rajzolni vele. És 
én megpróbáltam, és olyan csuda 
zsírkréta volt ez, hogy egyszerre 
száz féle csíkot húzott, én még 
sosem rajzoltam ilyen jóval.

És várjatok, csak mi is volt még? 
Ó, tudom már, muffi n is volt, 
meg pogácsa, és akkora sós perec 
is, mint egy óriás tenyere. Mi pe-
dig mindent akartunk venni, min-
dent, de mindent és ehhez tényleg 
kellett a sok gesztenye. Közben 
azonban valami varázslás is tör-
ténhetett ott, mert volt olyan, 
hogy már csak három gesztenye 
volt a kosaramban, én pedig még 
szerettem volna  venni perecet, 
ami háromnál többe került, és ak-
kor egyszerre csak megint lett tíz 
gesztenye benne. Mintha valami 
láthatatlan kéz beletette volna. 
Biztosan varázslás volt, más bi-
zony nem lehetett. 

És tudjátok- e miért jó óvó né-
ninek lenni?

Azt is megmondom.
Például a Mihály napi vásár 

miatt. Mert a Mihály napi vá-
sáron az óvó néni is megetetheti 
a farkast, ha akarja, és segíthet 

a báránykáknak is átkelni a pata-
kon. És az óvó néni is nézegetheti a 
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Az oszi idényt befejeztük, indul a Téli Kupa

Az elmúlt időszakban nem sok 
babér termett a csókakői focis-
táknak. Rendre alul maradtunk 
a mérkőzéseinken, egyedül az 
utolsó helyezett Isztimért sikerült 
legyőznünk. Idegenben és itthon 
sem sikerült a vereségeket elkerül-
ni, kivéve Isztimért. Egy dologban 
mindenki egyetértett, hogy jókor 
jött a téli szünet. 

Amikor a bajnokság véget ér, ak-
kor kezdődik a Téli Kupa: Csókakő 
kispályás labdarúgó bajnoksága. 
A kupasorozat 36 évvel ezelőtt in-
dult. A Téli Kupa sorsolása 2014. 
november 29-én szombaton este 18 
órakor lesz a Vadász Vendéglőben. 
Az első fordulót 2014. december 
7-én reggel 9 órától rendezzük. A 
mérkőzések óránként kezdődnek a 

tervek szerint, a Csókakői Általános 
Iskola kézilabdapályáján. Az elmúlt 
időszakban a következő eredmé-
nyek születtek:

7. forduló 2014. szeptember 28. 
Jenő – Váralja SC Csókakő 3–1 
(2–1)

Gólszerzők: Bogó Csaba 14’, 
Kiss Dávid 40’, Németh Ferenc 60’ 
(Jenő) Szabó Szilárd 28’ (Csókakő)

Az első félidőben jól kezdett 
csapatunk, és a félidő végén Máhr 
Dávid  szép keresztlabdáját Szabó 
Szilárd biztosan lőtte a hálóba. Az 
utolsó percben emberhátrányba ke-
rültünk. A második félidőben gyor-
san kihasználták az előnyt a haza-
iak, és két gólt lőttek. Ezután Jelena 

László lövését bravúrosan védte a 
kapus, majd Szabó Szilárd ziccer-
ben nem találta jól el a labdát. 

A végén a hazaiak bebiztosítot-
ták a győzelmüket. 

8. forduló 2014. október 5. 
Váralja SC Csókakő – Szabadbaty-
tyán 0–7 (0–3)

Gólszerzők: Varga István (3) 27’ 
45’ 64’, Végh Tamás 34’, Nagy 
Attila 48’, Nagy Zoltán 60’, Győry 
Csaba 66’ (Szabadbattyán)

A móri bornapok után féltettük 
csapatunkat a mérkőzéstől. Az 
első félidőben még bírta gárdánk 
erőnlétileg a mérkőzést. A második 
félidőben három meghatározó já-

néhány napos rózsaszín, pihe-puha 
kismalacokat (persze meg ő sem si-
mogathatja, mert ha a gyerekeknek 
nem szabad, akkor neki sem). És jó 
még azért is, mert amikor azt mon-
dod a gyerekeknek, hogy meg kell 
menteni a báránykákat, ők csodál-
kozó szemmel hallgatnak, és fenn-
hangon győzködnek, hogy: „én bá-
tor vagyok, óvó néni, én segítek a 
báránykáknak”, akkor néhány pilla-
natig Te is elhiszed, hogy azoknak a 
báránykáknak tényleg kell a segít-
ség. Közben örülsz és mosolyogsz, 
mert a gyerekek tényleg őszintén, 
igazán akarnak segíteni. És ez jó 
nagyon.

Ahogy mennek a napok, a gye-
rekekkel együtt Te is egyre jobban 
izgulsz és a vásár előtti éjszakán már 
nem is alszol, mert egyfolytában a 

teendőkön jár az eszed. Reggel két 
órával korábban kelsz, hogy még 
bepakolj az autóba egy fateknőt, 6 
kosarat, 8 szatyrot és egyéb nélkü-
lözhetetlen kellékeket; hogy kivágj 
egy fél fát, és még azt is beszusza-
kold a kocsiba. 

És tudjátok miért éri meg?
A gurgulázó, hömpölygő, göm-

bölyű kacajokért. Mert leírhatat-
lanul jó, amikor mész körbe a fény-
képezővel a kezedben és egyszerűen 
nem is tudod, hogy kit fotózz, mert 
mindenki mosolyog. Ez az érzés 
megfi zethetetlen! Minden másra ott 
a MasterCard, ami fent említett óvó 
néninek sajnos nincs.

Helyette maradnak a gyerek mo-
solyok. Legnagyobb szerencséjére 
abból kap eleget!

Anita néni

˝
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Csókakoi Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
Kiadja: Csókakői Önkormányzat, 8074 Csókakő, Petőfi  u. 3.  Telefon/fax: 22/422-001
Felelős kiadó: Fűrész György polgármester
Megjelenik: 450 példányban, 1997. óta
Kövessék fi gyelemmel a rendezvényeket, fényképeinket Csókakő Község Facebook oldalán,
valamint a www.csokako.hu internetcímen is olvashatják lapunkat.

˝

tékos is megsérült, így a két tartalék 
kapus lett a két csatárunk. Végh 
Ádámnak így is volt lehetősége, de 
Szabó Szilárd labdáját a kapusba 
lőtte. Végén megérdemelten nyert 
a helyzeteit jól kihasználó vendég 
csapat. 

9. forduló 2014. október 12. Isz-
timér – Csókakő 1–2 (1–1)

Gólszerzők: Grega Gábor 38’ 
( I s z t imér) 
Kad lecs i k 
Péter 1’, Ku-
tassy Bar-
nabás 62’ 
(Csókakő)

Jól indult 
a mérkőzés. 
Már az első 
p e r c b e n 
Koller Gá-
bor labdáját 
Kad lecs ik 
Péter lőtte 
a hálóba. 
Később is 
sokat tá-
m a d t u n k , 
de lövéseink elkerülték a kaput. 
A félidő vége előtt egy kontra tá-
madásból egyenlített a hazai csapat. 
A második félidőt végig támadtuk, 
de csak Kutassy Barnabás 20 mé-
teres lövése talált utat a kapuba. 
Gyenge játék mellett csak a 3 pont-
nak örülhettünk. 

10. forduló 2014. október 19. 
Váralja SC Csókakő – Csór Truck-
Trailer 2–5 (1–1)

Gólszerzők: Borkövi Norbert (2) 
27’, 76’ (Csókakő) Schönig László 
(4) 30’, 70’, 73’, 83’, 87’, Sipos 
Ádám 87’ (Csór)

Támadólag lépett fel csapatunk 
a kilenc fővel érkező vendégek el-
len. Félidő közepén Borkövi Nor-

bert 22 méterről szabadrúgásból 
szép gólt lőtt. Váratlanul egyenlített 
a vendég csapat, sőt Diós Dávid 
11-est hárított. Félidő hajrájában 
előbb Borkövi Norbert lőtt hatalmas 
keresztlécet, majd Szabó Szilárd 
pörgetését ismét a kapufa mentette. 
Második félidő elején két kontra 

támadásból is betaláltak a vendé-
gek. Majd Falusi József szögletét, 
Kadlecsik Péter csúsztatta a hosszú 
sarokba. A mérkőzés hajrájában két  
hazai játékost is kiállított a bíró, és a 
csóriak eldöntötték a mérkőzést. 

Ezen a napon borzasztóan fe-
gyelmezetlenül  viselkedett a pályán 
a csapatunk , két kiállítás is ennek 
köszönhető, ezért elnézést kérünk a 
szurkolóktól. 

11. forduló 
2014. október 
26. Sárszentmi-
hály – Váralja 
SC Csókakő 
3–0 (2–0)

Gólszerzők: 
Vadászi Bence 
(2) 8’, 83’, 
Varga Balázs 
19’ (Sárszent-
mihály)

A mérkő-
zésen voltak 
helyzete ink, 
ám ellenfelünk 
lőtte a gólokat. 

Sajnos a csapat a végére elfáradt, 
mivel nem volt cserénk. Ettől füg-
getlenül jó mérkőzést játszottunk, 
látszott a csapaton az akarás, min-
denki becsülettel küzdött, ám ezen a 
hétvégén a sárszentmihályiak voltak 
jobbak.

Kadlecsik Tibor




