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Tisztelt Csókakőiek!

A közvéleményt az utóbbi hetekben 
élénken foglalkoztatta az Aranyhegyi 
Idősek Otthona körül kialakult helyzet. 
Az intézményt üzemeltető Jobb Otthon 
Alapítvány gazdasági helyzete az elmúlt 
években megrendült. A pénzügyi problé-
mák miatt, illetve az áramszolgáltatóval 
folytatott jogvita alapján az alapítvány ve-
zetése úgy döntött, hogy a közmű számlá-
kat és az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti 
díjat nem fi zetik. Az önkormányzat a ma 
már 10 milliósra duzzadt bérleti tartozás 
behajtása érdekében még 2013. októberé-
ben fi zetési meghagyást nyújtott be a bí-
róságon a Jobb Otthon Alapítvány ellen. 
Az alapítvány 2013. novemberében jelez-
te felénk, hogy nem kívánják a továbbiak-
ban üzemeltetni az otthont és közös meg-
egyezéssel szeretnék megszüntetni, egy 
elszámolást követően a szerződéses jog-
viszonyunkat. A megegyezés sajnos nem 
jöhetett létre, mivel sem az alapítvány, 
sem pedig az önkormányzat nem tudott a 
követelések és kötelezettségek, valamint 
a beszámítások kérdésében tárgyalásos 
úton megegyezésre jutni. Az Abai Ön-
kormányzat 2014. januárjában az ottani 
idősek otthonának az üzemeltetését, il-
letve az alapszolgáltatást 2014. júliusával 
felmondta, így az alapítvány a továbbiak-
ban az itteni idősek otthonára koncentrált. 
Mivel a közös megegyezéssel nem sike-
rült előrébb lépnünk, kértem az alapít-
vány vezetését, hogy a választások előtt 
az ügyet lezárandó, vagy egyezzünk meg, 
vagy tegyék meg a közös megegyezés 
visszavonását, s tárgyaljunk arról hogyan 
kívánjuk a továbbiakban az idősellátást az 
intézményben megoldani.  Az alapítvány 
2014. augusztusában le is tett egy átala-
kításra vonatkozó javaslatot, ugyanakkor 
szóban az áramszolgáltató, és a Fejérvíz 
Zrt. jelezte felénk, hogy jelentős közmű-

tartozást halmozott fel a fenntartó. Emiatt 
a korábbi testület levette a napirendről a 
javaslatot, mivel nem tartották megala-
pozottnak a leírtakat. Az október végén 
megválasztott új képviselők is ugyanezt 
tették, mivel ekkor már a gyógyszerész is 
jelezte, hogy komoly problémák vannak a 
fi zetési fegyelemmel, és jelentős 3.5 mil-
lió forintos tartozást halmoztak fel nála is. 
Bár a beszállítók panaszairól értesültünk, 
írásban nem jelezték felénk a szolgálta-
tók üzleti titokra hivatkozva a problémát, 
így hivatalos úton nem tudtunk eljárni az 
ügyekben.

A lakók többször jelezték felénk az 
ellátás színvonalának esését, kéréseket 
fogalmaztak meg felénk, többször részt 
vettek a testületi gyűléseken, közmeg-
hallgatásokon és rögzítették panaszaikat. 
Minden esetben az alapítvány vezetőinek 
jeleztük a panaszokat, s az alapítvány ré-
széről is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
mindent megtesznek, de a rossz hangulat 
kialakulásáért nem ők, hanem egyes sze-
mélyek a felelősek. Az alapítvány akkori 
intézményvezetője, mindig megpróbálta 
orvosolni a panaszokat, és részemre több-
ször is bemutatták azokat az ellenőrzési 
jegyzőkönyveket, amiket a hatóságok 
állítottak ki, hogy az intézményi ellátás 
a jogszabályokban foglaltaknak megfe-
lel. Persze voltak kisebb hiányosságok, 
amiket azért orvosoltak is.  Így a lakók 
panaszait érzékeltük, meghallgattuk, de 
az önkormányzat nem tudott az ügyben 
előrelépni. 

A későbbiekben további ügyek me-
rültek fel, s mint kiderült a korábbi intéz-
ményvezetőt is menesztették az állásából 
mivel problémákat jelzett a működésben, 
illetve jelezte, hogy a jogi ügyek, és a 
tartozások mértéke lassan tarthatatlanná 
válik.  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
által indított nyomozásról, iratok lefogla-
lásáról, az alapítvány egy önkéntes mun-

katársa által a részünkre eljuttatott nép-
egészségügyi vizsgálati jegyzőkönyvből 
értesültem, értesültünk. Közben a fi zetési 
meghagyással kapcsolatos bírósági tár-
gyalások is folytak, ahol az önkormány-
zat és az alapítvány között létrejött bérleti 
szerződést részben vitatták, majd később 
viszontkeresettel éltek. A Fejérvíz Zrt. 
törte meg először a csendet 2014. novem-
berében és személyes egyeztetésre hívtak 
be, ahol írásban is megkaptam, hogy 6.3 
millió forint tartozást halmoztak fel, ebből 
5.1 millió forint tartozás végrehajtás alatt 
van. Ezután nem sokkal az E.ON Terüle-
ti igazgatósága is jelezte, hogy 28 millió 
forinttal tartoznak a gáz illetve áram-
szolgáltatás tekintetében az üzemeltetők. 
Mindkét szolgáltató jelezte felénk, hogy 
december 15-én a Fejérvíz korlátozza, az 
E.ON pedig megszünteti a szolgáltatást. 
Miután írásos dokumentumok voltak a 
kezünkben, azonnal jeleztük a Szociális 
és Gyámhivatalnak a problémát. A gyám-
hivatal 2014. december 3-án a kezdemé-
nyezésünkre a hatóságokat, önkormány-
zatot, szolgáltatókat, és az alapítványt egy 
egyeztetésre hívta be. Ugyanakkor a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság-
nak (SzGyF) is jeleztük, hogy a törvényi 
környezet miatt az ügyben fenntartási 
kötelezettsége keletkezhet. A szolgáltatók 
jelezték, hogy a szolgáltatásnak itt ezen-
nel vége, ők pontot szeretnének tenni az 
ügy végére, s kijelentették, hogy vagy az 
állam vagy pedig az önkormányzat vegye 
át az órákat. Közben az E.ON területi 
igazgatósága újabb írásos megkereséssel 
élt, s írásban 42 millió forintos tartozást 
jeleztek felénk.

A tartozást a Jobb Otthon Alapítvány 
továbbra is vitatja, s jelezték felénk, hogy 
ezek az összegek bírósági per tárgya. Az 
alapítvány nem nyilatkozott sem az első 
gyámhivatali tárgyaláson, sem pedig az 
SzGYF budapesti  központjában 2014. 
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december 19-én összehívott egyeztetésen, 
hogy nem tudja az otthont üzemeltetni. 
Az alapítvány azt kérte, hogy a Fejérvízes 
számlákat idővel rendezni tudja, az áram-
szolgáltatóval, és Abával pedig perben 
áll, ahonnan a perek végén jelentős ösz-
szegeket várnak, így nem érzik, hogy az 
üzemeltetés önmagában veszélyben len-
ne. A 2014. december 19-i egyeztetésen 
az alapítvány vezetője azt a javaslatot 
vetette fel, hogy az idősek érdekében az 
önkormányzat vegye át a közüzemi órá-
kat, s ekkor rendeződik a probléma. Ezt a 
kérést azonban én elutasítottam, egyrész-
ről azért mert nem volt képviselő-testületi 
felhatalmazásom erről, másrészt ismerve 
a képviselők álláspontját, biztos voltam 
benne, hogy ilyen döntés elfogadásának 
nincs még az esélye sem meg a testület-
ben. Mivel ezen a ponton a tárgyalások 
megrekedtek, a Szociális és Gyámhivatal 
határidőt adott arra, hogy 2014. december 
31-ig minden tartozást rendezzen az ala-
pítvány, illetve 2015. január 15-ig pedig 
számoljon be a tartozások rendezéséről. A 
Fejérvíz Zrt. vállalta, hogy nem él a szű-
kítés lehetőségével 2015. március 31-ig, 
az E.ON pedig vállalta, hogy 2015. január 
15-ig nem lép fel, ha 2015. január 15-ig 
nincs tartozásrendezés, akkor az órákat 
2015. január 15-ig leolvassák és 2015. 
január 31-én megszüntetik a szolgáltatást. 
Miután a tartozásokat a Jobb Otthon Ala-
pítvány nem rendezte a hivatal által elvárt 
mértékben, és nem is igazolta hitelt érdem-
lően ezt, 2015. január 19-én határozatott 
hozott, ahol visszavonták az Aranyhegyi 
Idősek Otthonára vonatkozó működési 
engedélyét a Jobb Otthon Alapítványnak, 
mely határozat végrehajtását, azonnal 
végrehajthatóvá tették. A fizetési megha-

gyással kapcsolatban 2015. január 22-én 
újabb bírósági forduló következett, ahol 
az alapítvány jogi képviselője a bérleti 
szerződés mellett az ellátási szerződést is 
vitatta, illetve ellentmondást fedeztek fel. 
A beszámítási lehetőséggel kapcsolatban 
2004-től követelések fogalmazódtak meg 
az önkormányzattal szemben, a fizetési 
meghagyást emiatt aztán nem hagyta jóvá 
a bíróság, így 2015. április 14-én újabb 
bírósági tárgyalásra kerül sor, ahol a vitás 
kérdéseket tisztáznunk kell. A képviselő-
testület a kialakult helyzetre való tekintet-
tel, rendkívüli képviselő-testületi gyűlést 
tartott 2015. január 23-án, mivel az ellá-
tási szerződés a működési engedély 2015. 
január 31-i visszavonása miatt megszűnt. 
Ez pedig azt jelentette, hogy a Széchenyi 
Programban vállalt, s az alapítvány ál-
tal átvállalt fenntartási kötelezettségnek 
az alapítvány nem tudott eleget tenni, s 
a köztünk fenn álló bérleti szerződés is 
oka fogyottá vált. Így ezen a rendkívüli 
testületi gyűlésen a bérleti és az ellátási 
szerződést 2015. január 31-i hatálynappal 
a Szociális és Gyámhivatal határozata mi-
att rendkívüli felmondással felmondtuk.  
A fenntartás átvétele azonnali intézkedést 
igényelt, hiszen 2015. február 1-től, már 
nem a Jobb Otthon Alapítványnak kel-
lett ellátnia a bent lakó 83 idős embert. 
Ez azt jelentette, hogy az önkormányzati 
törvény szerint az ilyen ellátás nem köte-
lező feladata községünknek, s a képvise-
lő-testület a finanszírozási problémák, a 
rövid határidő miatt sem vállalta önként 
a feladatot, hiszen 8 nap állt rendelkezés-
re az átadás-átvételre. Ezért a képviselő-
testület az idősek ellátásának biztonsága 
érdekében a Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóságot (SzGyF) kérte fel a 

rendkívüli helyzetre való tekintettel, s az 
intézményt állami fenntartásba adta át. 
Az SzGyF-el  2015. január 26-án ingye-
nes használati megállapodást írtam alá a 
képviselő-testület felhatalmazása alapján.

Az Aranyhegyi Idősek Otthona ingat-
lana tehát továbbra is az önkormányzat 
tulajdona maradt, a fenntartást az SzGyF 
végzi 2015. február 1-től. Az otthon az 
SzGyF irányítása alatt álló Fejér Megyei 
Integrált Szociális Intézményfenntartó 
Központ telephelyévé vált. Az Integrált 
Szociális Intézményfenntartó központ 
igazgatója: Szilasi Katalin, az Aranyhegyi 
Idősek Otthona telephelyvezető-igazgató-
helyettesének Kiszely Ildikót nevezte ki. 
Az idősek helyzete, most már megnyug-
tatóan rendeződött. A hiányzó létszámot 
az átvétel óta folyamatosan töltik fel. 
Elsősorban helyi munkavállalókra szá-
mítunk. Az intézmény működtetésében, 
és rendbetételében ezúton is köszönöm 
az SzGyF és a Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézményfenntartó Központ 
székhelyről, és telephelyeiről érkező 
munkatársak munkáját, áldozatkészségét. 
Nekik köszönhetjük, hogy zökkenőmen-
tesen sikerült a szolgáltatást biztosítani 
az ellátottak felé. Köszönöm a csókakői 
önkéntesek segítségét is, akik a hívó szó-
ra azonnal jöttek segíteni, és segítették 
az önkormányzat munkatársainak is a 
munkáját, hogy a feladatot el tudjuk vé-
gezni. Végezetül pedig az idős ellátottak, 
az otthonban dolgozók kitartását és türel-
mét köszönöm meg, s bízom benne, hogy 
ellátásuk, körülményeik színvonala sokat 
fog javulni az elkövetkező időszakban.

Csókakő, 2015. február 4. 
Fűrész György

polgármester

Már a szegény kis Hóvirág sem tudja, 
hogy a tavasz kér bebocsátást időnként a 
tél kabátja alá, vagy a fagyos évszak övét 
húzza szorosabbra a globális felmelege-
dés. Ki tudja? Minden esetre ügyesen ki-
babrál a természet nem csak velünk, de 
saját magával is.

A decemberi enyhe télben barkócások 

hada ünnepelte a karácsonyt és egymást. 
Kissé meghízott a tánccsoport erre az es-
tére, hiszen ez alkalommal a támogató 
tagok is csatlakoztak a jól megszokott, 
különleges ajándékozásunkhoz. Külön-
leges, mert a meglepetés mellé szokás 
szerint, saját költésű vers is dukált. Ismét 
mindenki kitett magáért. A költemények 

között akadt, ami eszperente nyelven író-
dott, de volt hosszabb, rövidebb és meg-
zenésített változat is. Egy azonban közös 
volt mindben. Kivétel nélkül rá lehetett 
ismerni a versből, ki az ajándékozott. A 
pálmát viszont – azt hiszem mindenki 
nevében állíthatom –, ez alkalommal is 
a Palocsai-Rozsnyai duó vitte el. Jenő, a 

Barkócaberkenye
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Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk a kedves lakosokat, 

hogy településünkön szociális étkeztetés 
és házi segítségnyújtás keretében gondos-
kodunk azokról a szociálisan rászorulók-
ról, akik koruk vagy egészségi állapotuk 
miatt önmagukat tartósan vagy átmeneti 
jelleggel csak részben képesek ellátni. 

Életünk során adódhatnak olyan hely-
zetek – előrehaladott életkor, betegség – 
amikor nehézséget jelent a főzés, az ebéd 
elkészítése. A szolgáltatást igénybevevők 
így minden hétköznap frissen főzött étel-
hez juthatnak, három féle menüből vá-
lasztva. A szolgáltatás térítési díj köteles, 
melynek legmagasabb összege 580 Ft/ 

nap, ami az igénybevevő havi jövedel-
métől függően csökkenthető. A szociális 
étkezést az ellátott igénye alapján saját 
otthonában is tudjuk biztosítani. 

Településünkön a szociálisan rászo-
rulók (egyedül élők, koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük miatt 
önellátásra csak részben képesek, bizo-
nyos feladatokat csak segítséggel tudnak 
ellátni) házi segítségnyújtásban is része-
sülhetnek.  

A házi segítségnyújtás magában 
foglalja a saját lakásukon történő se-
gítségnyújtásnak minden olyan módját 
és tevékenységeit, melyeket az igénylő 

egészségi állapota, szociális helyzete 
miatt elvégezni már nem, vagy még nem 
képes. A gondozási tevékenység részét 
képzi a lakókörnyezeti higiéné megtartá-
sa (pl. takarítás, mosogatás), közreműkö-
dés a háztartás vitelében (pl. bevásárlás, 
csekkek feladása), alapápolási feladatok 
ellátása (gyógyszer felíratás, kiváltás), 
segítségnyújtás ügyintézésben.

A házi segítségnyújtás igénybevétele 
önkéntes. A szolgáltatás térítési díj köte-
les, melynek összege 640 Ft/gondozási 
óra.

További információ Forstner 
Éva gyermekjóléti családsegítőnél a 
0630/450-5623-as telefonszámon! 

Felhívás

Alapítványunk, a Csókakői Mese-
vár Óvodáért Közhasznú Alapítvány az 
elmúlt hónapokban átalakult. Mivel a 
kuratórium elnökének és a kuratórium 
legtöbb tagjának megszűnt az óvodával 
való kapcsolata (volt, aki el is költözött 
a faluból), az alapítók egyetértésével új 
kuratóriumot választottunk. Ezúton is kö-
szönjük Bokorné Sörédi Zsuzsanna, Oláh 
Marianna és Karalyos Gabriella kuratóri-
umi tagok munkáját. Külön köszönet il-
leti Kiszely Krisztiánnak, alapítványunk 
eddigi elnökének tevékenységét!

Alapítványunk új elnöke: Kas Zoltánné. 
A kuratórium tagjai: Braun Béla, Királyné 
Preszter Orsolya, Kovács-Hagyóné Holzer 
Ildikó és Tóthné Giczi Ildikó, aki eddig is 

tagja volt a kuratóriumnak. Új elnökünk-
nek, és a kuratórium új tagjainak jó mun-
kát kívánunk!

A tavalyi évben, Ungi Zsolt szerve-
zésében részt vettünk az ALCOA Akti-
on programjában, ami nem más, mint az 
óvodáért végzett közösségi munka, és 
pályázatunk sikeres volt. Az elnyert ösz-
szeg kifizetése folyamatban van. Tavaly 
az alapítvány pénzügyi segítségével, több 
százezer Ft értékben, elkészült az ütéscsil-
lapító burkolat a hinták alá, valamint az 
udvarra akácfa padokat és asztalokat sze-
reztünk be. Karácsonykor pedig fejlesztő 
játékokat vásároltunk az óvodásoknak.

A 2013. évi személyi jövedelemadó1 
%-nak felajánlásából, alapítványunk 

146.984 Ft-ot kapott. Köszönjük szépen 
mindenkinek, aki támogatta óvodánkat! 
Kérjük, ne feledkezzenek meg rólunk az 
idei évben sem!

Alapítványunk neve: Csókakői Mese-
vár Óvodáért Közhasznú Alapítvány

Adószámunk: 18503302-1-07

Kedves Olvasók!
A meghívóról sajnos lemaradt, így 

ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, 
hogy a bálon élő zene lesz. Zenél, a ta-
valyi évhez hasonlóan, Kiss Ferenc és 
zenésztársa.

Mindenkit várunk szeretettel!
Tóthné Giczi Ildikó

tagóvoda-vezető

Ovi Hírek

számára lassanként terhessé és kötelező-
vé váló „meglepetés” produkcióját ebben 
az évben Lakyné Marika virtuális elő-
adásában hallhattuk. Marika egy igazi, 
barkócás, Jenő-mesét mondott el, a tőle 
megszokott ízes erdélyi tájszólásával. 
Majd, amikor a mese véget ért és mi már 
a könnyeinket töröltük a nevetéstől, ak-
kor jött csak az igazi ajándék. Rozsnyai 
Attila remekül sikerült(…), vidám fotó-
iból és a képekhez fűzött rövid, de annál 
kreatívabb megjegyzésekkel, a  duó ismét 
frappánsan foglalta össze  a Barkócaber-

kenye egy évét. Az este remekül sikerült. 
Mindenki és még egyszer mondom, min-
denki tett azért, hogy ez az évzáró ilyen 
remekül sikerüljön. Hiszen mindenki írt 
verset, készült meglepetéssel, aki tudott, 
sütött főzött valami finomságot és nem 
utolsó sorban elhozta a jó kedvét,a szere-
tetét. Maga mögött hagyta a gondokat, a 
problémákat és egy este erejéig nevetett. 
Velünk együtt. Ez az igazi ajándék!

S ha már évzáró, akkor már az a biz-
tos, ha kétszer zárjuk le az óévet. Ked-
venc borrendünkkel együtt pár nap múlva 

újra koccinthattunk a 2014-es év közös 
„munkáira”. Reméljük, kapcsolatunk to-
vább erősödik 2015-ben is. 

Elkészült az első kártyanaptárunk, 
mely – reméljük – sokak kezébe eljut 
majd. Még egyszer köszönjük a támoga-
tóinknak az egész évben nyújtott önzet-
len segítséget. 

Kérjük, adója 1 %-ával idén is támo-
gassa a Barkócaberkenye egyesületet.

Adószámunk: 18207109-1-07
ErdődiOrsolya

a tánccsoport firkásza
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1995. február 11-én határoztuk el, 
hogy civil szervezetet hozunk létre az-
zal a szándékkal, hogy Csókakő ősi várát 
megmentsük a végső pusztulástól. Ennek 
előzménye egy újságcikk volt Dr. Fülöp 
Gyula tollából, aki röviden ismertette a 
vár történetét, és azzal fejezte be újság-
cikkét, idézem: „Megmentése nagy ösz-
szefogást igényel. Nemcsak azért, mert az 
országos műemléki jegyzékben szerepel, 
kérdés meddig még, hanem azért is, mert 
ez a vidék igazán nem bővelkedik a ma-
gyar középkor látható és látványos emlé-
keiben.”

Az újságcikkre újságcikkel válaszol-
tam az alábbiak szerint: „Örömmel olvas-
tam a Fejér Megyei Hírlap 1995. január 
14-i számában Dr. Fülöp Gyula régész 
úr Csókakő vára c. cikkét. Mi Csókakő-
iek aggódva és féltő gonddal tekintünk 
az omladozó ősi várrom maradványaira. 
Féltjük a még meglevő falmaradványokat, 
szeretnénk az utókornak és a Csókakőre 
látogató turistáknak legalább romjaiban 
ősi emlékhelyként megőrizni. Egyet értek 
régész úr megállapításával: „Megmentése 
nagy összefogást igényel.” Az összefogás 
szervezését haladéktalanul megkezdtük, 
melyhez a Műemléki Felügyelőség se-
gítségét is kértük. Barátaimmal úgy ha-
tároztunk, hogy megszervezzük Csókakő 
várának baráti társaságát. A társaságba 
minden olyan személy belépését várjuk, 
akik szívügyüknek érzik Csókakő várá-
nak még meglevő romos falainak meg-
erősítését és megvédését. Csókakő romos 
vára a falu jelképe és a Vértes koronája 
ezen a vidéken.”

A baráti társaság alakuló összejöve-
telét 1995. február 11-én szombaton 15 
órakor tartottuk a csókakői iskolában. 
Minden érdeklődőt hívtunk és szeretettel 
vártunk.

Első összejövetelünkre 37 érdeklő-
dő jött el a jelenléti ív tanúsága szerint. 
meghívott vendégek közül Csutor Éva az 
Országos Műemlékvédelmi Felügyelő-
ség igazgató helyettese, Dr. Fülöp Gyula 
régész a megyei múzeumok igazgatója, 
Tatár Dezső megyei főépítész, Karger 
László Csókakő polgármestere. A célok 

ismertetése után hozzászólások következ-
tek. Ebből idézek néhányat:

Csutor Éva: A kezdeményezést na-
gyon jónak tartja. A Műemlékvédelmi 
felügyelőség részéről a szakmai segítsé-
get biztosítja

Tatár Dezső: Megerősítette, hogy csak 
alapos feltárási munkák után lehet a rom-
hoz hozzányúlni. Kifejtette, hogy a meg-
felelő előkészítés után megfelelő szakmai 
és kivitelezői irányítással a rom konzer-
válása állagának megőrzése megoldható.

Dr. Fülöp Gyula: örül annak, hogy a 
Hírlapban Csókakő váráról írt cikke ilyen 
fogadtatásra talált. A cikk nyomán az is-
kola igazgatója megkezdte a szervezést 
és ma már a Várbarátok társasága alakuló 
gyűlésén vehetünk rész.

Temesi István telektulajdonos: Örö-
mét fejezi ki, hogy megalakul a baráti 
társaság, javasolja, hogy széles körben 
hirdessük céljainkat, mert akkor sok tá-
mogatást, segítséget fogunk kapni azok 
megvalósításához.

Réti Andrásné: Egyetért az iskola-
igazgató kijelentésével miszerint nem 
szabad halogatni a restaurálást, meg kell 
alakítani a baráti társaságot.

Kiszely István: Javasolja tisztázni a 
társaság céljait, feladatait. Tisztázni kell 
azt is, hogy kinek mi a feladata /Állami 
vagyonkezelő, Országos Műemléki Fel-
ügyelőség, Múzeumuk igazgatósága stb./ 
Most szándéknyilatkozatot írunk alá a be-
lépésről.

A jelenlevők közül 34 fő aláírásával 
felvételét kérte, ill. mint alapító tagok 
megalakították a várbarátok társaságát 
„Várbarátok Társasága Csókakő” elne-
vezéssel. Megbízott elnököt választottak 
Sörédi Pál személyében, aki az ügyeket 
tovább viszi a következő közgyűlésig. 
A szándéknyilatkozat aláírását követően 
1995. március 25-ére elkészült az alap-
szabályunk, melyet Dr. Sárkány Márta 
ügyvédnő állított össze. Ekkor vált vég-
legessé társaságunk. A közgyűlés az alap-
szabályt elfogadta és megválasztotta a 
vezetőséget.

Elnök: Sörédi Pál, Műszaki felelős 
Kürthy Attila, társadalmi munkafele-

lős: Hartl István, Rendezvényfelelős: 
Végh Konrád, Gazdasági felelős Bakó 
Ferencné 

Ezek után megkezdődhetett a konk-
rét munka. A székesfehérvári bíróságon 
kértük, hogy társaságunkat nyilvánítsa 
közhasznúnak. A bejegyzés meg is tör-
tént, melynek száma PK. 61886/1995/2 
sorszáma pedig: 1.109. A bejegyzés kéz-
hezvétele után első dolgunk volt. hogy 
megépítsük a várhoz vezető utat. Meg-
próbáltuk kézi szerszámokkal az út széle-
sítését megoldani, de több helyen a szikla 
bizonyult erősebbnek. Ekkor fordultunk 
segítségért a Bazalt útépítési Bt.-hez. 
Gépi erővel törték a sziklákat, és építették 
ki, aszfaltozták az utat. Ezért a munkáért 
600.000 Ft-ot fizettünk. 

A Várbarátok Társasága Tagsága el-
határozta, hogy a hónapvégi szombatokat 
a várban tölti és a szükséges munkákat 
közösen végezzük el. Fontos feladatunk 
volt, hogy megszabadítsuk a romot az 
erdőtől. A fák gyökerei mélyen behatol-
tak a kövek közé, és a valamikori épület-
alapokat lazították. 1996-ban a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság megbízta Ferenc 
Zoltán kivitelezőt a Kaputorony csonk-
jának és a mellvédfal egy szakaszának 
megerősítésével. A munkát 2006. novem-
ber 12-én fejezték be. 1997 nyarán dr. 
Hatházi Gábor régész vezetésével a fel-
legvár szakszerű feltárását is elvégezték. 
Az előkerült épületalapokat térképeken, 
fényképeken rögzítették, dokumentálták. 
A talált edény és fegyvermaradványokat 
Székesfehérvárra a Szent István Király 
Múzeumba szállították további feldolgo-
zásra. 1997 szeptemberében az építők is 
felvonultak. A második építési ütemben 
felépült a déli oldalon egy leomlott vár-
falszakasz 14 méter hosszúságban, mely 
7 méter magas, több mint 90 köbméter 
követ építettek be ebbe a részbe. A fel-
legvár öregtornyának életveszélyessé vált 
falmaradványait is sikerült megerősíteni. 
A munkálatokhoz a követ a várbarátok 
tagsága gyűjtötte össze.

1998-ban tovább folytatódott a régé-
szeti feltárás a fellegvárban a ciszterna 
környékén. Ebben az évben készült el a 

Húsz éves a Várbarátok Társasága
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barbakán körbefalazása, valamint a K-i 
oldalon folytatódtak az építészeti mun-
kák. Ezen a részen a sziklaalapig leomlott 
külső várfalat kellett felépíteni. A régé-
szeti munka a barbakánban folytatódott. 
Feltárták a farkasvermet, ami a belső vár-
kapu előtt húzódott. A várkapu bejáratát 
a várbarátok szabadították ki a törmelék-
ből. Sok hulladékot távolítottunk el, amíg 
megtaláltuk a kerékvető köveket.

1999-ben ünnepeltük a csókakői vár 
első említésének 700 éves évfordulóját. 
Az önkormányzat a civil szervezetekkel 
karöltve hagyományteremtő várjátékot 
szervezett, melyet azóta minden évben 
megrendezünk. 2000-ben és 2001-ben a 
fellegvár feltárt épületalapjainak megerő-
sítése is megtörtént. Szentiványi Imre úr, 
a kivitelező célszerű anyagmozgatással, 
gépesítéssel, felvonókkal könnyítette meg 
a munkát. A várkápolna régészeti feltárá-
sa is befejeződött.

2002-ben és 2003-ban a ciszterna res-
taurálása is befejeződött. Ahhoz, hogy a 
várrom restaurálásához komolyabb esz-
közökkel vonulhasson fel a kivitelező 
változtatni, ill. javítani kellett a feltétele-
ken. Javítani kellett a víz a villany vételi 
lehetőségen. Lecseréltük a légkábelt és 
a felszínen vezetett víztömlőt. Székesfe-
hérvárról az AXIÁN Kft-től térítés nélkül 
kaptuk a villanyvezetéshez szükséges 
földkábelt, vízvezetéshez a műanyag csö-
vet, 100-as lefolyócsövet.

A munkaárkot a várbarátok ásták ki 
nehéz terepen a várhegy oldalában. A 
Kft-vel a kapcsolatot Kürthy Attila lovag-
társunk tartotta. 2005-ben így kiépült a 
villany, víz, vételi, valamint a szennyvíz 
elvezetésének lehetősége. Az öregtorony 
befejező szakaszának építését 2005. áp-
rilis 12-én kezdték és október 12-én fe-
jezték be. Ez volt a felsővár építésének 
harmadik szakasza.

2006-ban felépült a fellegvár K-i és D-i 
fala. Ez volt az építkezés negyedik üteme. 
2007-ben jelentős és látványos munkát 
végeztünk Felépült a felsővár NY-i fala, 
ami lehetővé tette a felsővár udvarának 
kialakítását. A feltöltéshez több mint 350 
köbméter földet kellett felszállítani. A 
munkát a várbarátok végezték. A 12 lo-
vag maga köré gyűjtött segítőkkel végez-
te el ezt a hatalmas feladatot. A nyugati fal 

építését, valamint a kaputorony régészeti 
feltárását a község által nyert Pályázati 
pénzből fedeztük, ami 10.000.000 Ft volt. 
A Ny-i fal építése 5.800.000 a régészeti 
feltárás 4.200.000Ft-ba került.

2007. december 6-án kigyulladtak 
azok a reflektorfények, amelyek a várat 
esténként ragyogó fénnyel megvilágítják. 
Ajándékba kapta ezt a község a FRIMO 
és LEÁR gyár igazgatóitól.

2008-ban és az azt követő években is a 
várbarátok társasága tovább folytatta a hó 
végi szombatokon az aktuális feladatok 
társadalmi munkában való végzését Ilyen 
feladat volt a kövek gyűjtése, a törmelék 
eltakarítása, a szükségtelenné vált építési 
állványok szétszedése, a felsővárba felve-
zető lépcsősor áthelyezés, utak karbantar-
tása, kisebb építési, állagmegóvási mun-
kák elvégzése. A Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. 2012 őszén megépíttette a kaputor-
nyot a meglévő, jóváhagyott tervek alap-
ján. A kivitelező szeptemberben kezdte 
meg a munkát és december elején fejezte 
be. A kaputorony elkészült a kiegészítő 
tartozékokkal együtt. (felvonóhíd, rácsos 
kapu, tölgyfakapu, farkasverem.) Az első 
emeleten van a gépház. Innen lehet a fel-
vonóhidat és a rácsos kaput működtetni. 
A második emelet a (lovagterem) az őrség 
helyisége.

2013-ban ugyancsak MNV.Zrt szer-
vezésében megkezdődött a várkápolna 
építése. Felépültek a falak, de a befejezés 
a tél beállta miatt 2014-re húzódott át. 
2014. július 2-án volt az ünnepélyes mű-
szaki átadás. Jelen volt Horváth Viktória 
államtitkár, Marjai Gyula a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. főigazgatója, és 
sokan a községből. A kápolnát Spányi An-
tal megyéspüspök úr 2014. október 24-én 
áldotta meg. Szép ünnepély volt. Erre az 
alkalomra elkészült Brindizi Szt. Lőrinc a 
csókakői (sárréti) csatában c. nagyméretű 
kép, mely Máhr Ferenc festőművész al-
kotása. Az ünnepély színvonalát nagyban 
emelte a székesfehérvári Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház énekkara.

A kápolnára Lőrincz Ottó kovácsmes-
terrel készíttettünk egy rácsos vasajtót, 
hogy ha a kápolna zárva van, legyen le-
hetőség a betekintésre. A Vasuta család 
míves vasrácsot csináltatott a ciszternára, 
köszönjük. 2014-ben tovább folytatódott 

a régészeti feltáró munka. A régész sze-
rint valószínű, hogy a törökkori dzsámit 
találtuk meg. 2015-ben tervezzük az alsó-
vár feltárását és az építkezés folytatását. 
Ebben az évben megépülnek az alsóvár 
ágyúállásai, a fellegvárba felvezető lép-
csősor, egy kisebb helyiség, a kaputorony 
mellett, mely a jegypénztár kezelősze-
mélyének helyisége lesz. Az építkezés 
kivitelezője Nemes és társa vállalkozó. 
Évek óta ők végzik a csókakői vár építési 
munkáit, bevonva a községben élő mun-
kanélkülieket is.

A csókakői várban egyre nagyobb 
az idegenforgalom és sokan igénylik az 
idegenvezetést. Vass Rezsőné a mi ide-
genvezetőnk. Tucika kiképezte, magát 
Csókakő várának történetéből és nagyon 
szívesen vállal vezetést és meséli el a vár 
történetét. Megköszönöm sokéves önzet-
len munkáját. A várnapok rendezvényein 
természetesen részt vettünk, ott voltunk 
a majálison, a szálkafesztiválon az ad-
venti gyertyagyújtáson, mindenszentek 
ünnepén megemlékeztünk a meghalt lo-
vagtársainkról és a várbarátokról. Meg-
emlékezésül koszorút helyeztünk el a vár 
falára. A jövőre vonatkozóan terv készül 
s vár hasznosítására, mert az a cél, hogy 
önfenntartó legyen.

Megköszönöm a várbarátok sokéves 
önzetlen munkáját, a Váralja varroda 
segítségét, mellyel támogatott bennün-
ket. Megköszönöm az adó 1%-ának fel-
ajánlását, és kérem, hogy a jövőben is 
segítsék munkánkat felajánlásaikkal. 
Adószámunk:18484487-1-07

Vigyázni kell értékeinkre. Sajnos 
gyakran előfordul rombolás, szándékos 
kártétel. A vár védelmét a TOKEN biz-
tonsági Kft. végzi.

Összegezve úgy gondolom, hogy ha 
lassan is, de eredményes 20 évet zárunk. 
Sokat dolgoztunk a középkori vár meg-
mentéséért. Köszönöm minden segítőnk 
munkáját, különösen azoknak, akik nem 
Csókakőn laknak, mégis magukénak ér-
zik az ősi romokat. Mi szilárdan hisszük, 
hogy felépül a csókakői vár, ami Fejér 
megye és csókakő hírnevét öregbíti és 
fellendíti a falusi turizmust.

Csókakő, 2015. február 07. 
Sörédi Pál

Várbarátok Társasága elnöke
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2014. szeptember 1-jén zökkenő-
mentesen elkezdődött az új tanév. Sze-
mélyi feltételekben változás következett 
be. Több új kolléga érkezett iskolánkba: 
Kun Gábor testnevelő szakos tanár, Papp 
Lászlóné német szakos tanár, Balázs 
László történelem szakos tanár, Stumpfné 
Zsolnai Éva biológia szakos tanár. 

Szakos ellátottságunk 100%-os. A 
munkatervben megjelölt feladatok vég-
rehajtása időarányosan megtörtént. Ki-
emelten szerepelt a gyermekek egyéni 
képességeihez igazított ismeretek átadá-
sa, felzárkóztatása, tehetséggondozása. 
A gyermekek szabadidős tevékenységé-
nek koordinálását, irányítását Sáfár Me-
linda vezetésével a diákönkormányzat 
végezte. 

A gyermekek részvétele ezeken a 
rendezvényeken 80%-os. Lebonyolítá-
sukhoz sok segítséget kaptunk a szülők-
től, melyet ezúton is köszönünk. Aktívan 
részt vettünk a falu életében is. 

Az első félév programjai a követke-
zők voltak:

Szeptember:
1-én tanévnyitó ünnepély, az első 

osztályosok fogadása, szülői értekezlet 
az első osztályban.

4-én tanulmányi, levelezőversenyek 
elindítása, DÖK osztályképviselők meg-
választása. Az iskola diákelnöke Kiszely 
Virág lett.

Szülői értekezletek megtartása.
6-án csókakői Várnapok.
Tanmenetek, fejlesztési tervek elké-

szítése.
27-én Családi nap, akadályverseny 

a Vértesben, főzés osztályonként a vár 
alatt.

Október: 
Anyakönyvek leadása, statisztika el-

készítése.
1-én Zene világnapja, osztályonként 

műsor készítése.
Az Idősek napja alkalmából látoga-

tás az Idősek Otthonába, ahol a gyerekek 
műsorral és ajándékkal kedveskedtek az 
otthon lakóinak.

6-án Az Aradi vértanúk emléknapja, 
felső tagozatosok műsora. 

7-én papírgyűjtés szervezése. 
11-én Szálkafesztivál, iskolások mű-

sora.
15-én A csókakői vár felszabadulásá-

nak ünnepe, Sörédi Pál Várbarátok Tár-
saságának elnöke előadást tartott a gyere-
keknek, játékos vetélkedő az iskolában.

17-én országos program „Mesélj ne-
kem!”- pályázat keretében, minden osz-
tályban egy mese vagy próza meghallga-
tása.

Az 1. osztályban a Difer mérés elkez-
dése.

22-én faluünnepély, Nemzeti ünnep 
keretében iskolások műsora.

Elkezdődött az úszásoktatás, minden 
pénteken mentek a gyerekek tanfolyamra.

27-én Nyugdíjas Klub 15 éves évfor-
dulóján iskolások műsora.  

November:
6-án értekezlet, fogadóóra.
7-én igazlátó nap, szeptember, októ-

ber eseményeinek értékelése.
Márton napi lámpásfelvonulás, kéz-

műves foglalkozás, játékos délután szer-
vezése, este suli-buli a gyerekeknek. 

Az első osztályban negyedéves érté-
kelés kiadása. 

13-án kirándulás Székesfehérvárra. 
Látogatás a Babamúzeumba, bábszínházi 
előadásra. Támogatója a kirándulásnak a 
Luxenburgi Baráti Társaság volt. 

14-én a 8. osztályosok Pályaválasz-
tási Kiállításra látogattak el Székesfehér-
várra. 

18-án kihelyezett igazgatói értekezlet 
az iskolánkban, bemutató óra az első osz-
tályban, tanító: Moor Zsanett.

19-én Kincsesbányán, a Kazinczy Fe-
renc Általános Iskolában óralátogatáson 
vehetett részt a tantestület. 

25-én nyílt nap a szülőknek.
27-én a felső tagozat Budapestre ki-

rándult. Támogató: Luxemburgi Baráti 
Társaság. 

30-án faluünnepély 1. Advent.
December:
3-án a 8. osztályosoknak pályaválasz-

tási szülői értekezlet.
4-én tantestületi értekezlet, fogadó-

óra.

5-én Mikulás napi ünnepség. (Luxem-
burgból érkezett csomagokat vehették át 
a gyerekek)

7-én faluünnepély 2. Advent, az alsó 
tagozatosok szerepeltek. 

12-én látogatás az 1. és 2. osztályo-
sokkal az Autifarmra, adventi műsorral 
szerepeltek a gyerekek.

14-én faluünnepély 3. Advent. 
19-én iskolai karácsonyi ünnepély, 

Hollócska együttes karácsonyi műsora.
Délelőtt a 3. és 4. osztályosok kará-

csonyi műsort adtak az Idősek Otthoná-
ban. 

20-án Karácsonyi hangverseny a 
templomban, a kórus tagjainak vendéglá-
tása az iskolában. 

21-én faluünnepély 4. Advent. A felső 
tagozatosok adtak műsort a falukarácso-
nyon.

Január:
8-án tantestületi értekezlet, fogadó-

óra. 
16-án félévzáró, tantestületi értekez-

let. 
17-én a 8. osztályosok írásbeli felvé-

teli vizsgája Móron. 
21-én nagycsoportos óvodások láto-

gatása az iskolánkban.  
22-én Próza- és mesemondó verseny 

a Kultúrházban. 
23-án félévi bizonyítványok kiadása.
Szülői értekezletek megtartása osztá-

lyonként.
30-án A Csókakői Általános Iskoláért 

Alapítvány szervezésében műsoros est 
rendezése.

A 8. osztályosaink továbbtanulása 
érdekében felkészítő foglalkozásokat 
szerveztünk matematikából és magyar-
ból, az írásbeli felvételik január 17-én 
megtörténtek, várjuk az eredményeiket, 
amelynek ismeretében küldhetik el felvé-
teli jelentkezésüket a kiválasztott közép-
iskolába. Sikeres volt a pályaválasztási 
szülőértekezletünk, ahol középiskolából 
érkeztek vezetők, hogy találkozhassanak 
a szülőkkel, gyermekekkel és tájékozta-
tást nyújtsanak iskolájukról. A középis-
kolai nyílt napokon is részt vettünk.

A Bodajki Általános Iskola
Nádasdy Tamás tagiskola féléves beszámolója
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Gyógypedagógus irányításával vé-
gezzük az SNI-s és BTM-s tanulók fej-
lesztését, felzárkóztatását. A hiányossá-
gok pótlására korrepetálások nyújtanak 
segítséget, a lehetőséggel minden tanuló 
élhet. Az első félévben a tantervi követel-
ményeknek kettő tanuló kivételével min-
den tanuló eleget tett.

Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,3 
Az első és második osztályosok szö-

veges értékelést kaptak.
1.osztályban kiválóan teljesített: 

Förhétz Lili, Fűrész Eszter, Hegedűs Bo-
róka

Jeles eredményt ért el: Magda Milán, 
Máhr Fanni

2. osztályban kiválóan teljesítet: 
Appel Maja, Fehér Elizabet, Kiszely Vin-
ce, Kiszely Zselyke, Varga Jonatán

Jeles eredményt ért el: Pesti Borbála, 
Király Gergely, Könnyű Ákos, Kovács 
Ivett, Laki Balázs

3. osztályban kitűnő tanulók: Király 
Eszter, Tóth Éva 

Jeles tanulók: Makk Liliána, Szabó 
Karina

4. osztályban kitűnő tanulók: Makk 
Katalin, Pavlitzky Laura, Varga Barnabás

Jeles tanulók: Kiszely Róza, Oláh 
Sára, Körmendi Attila

5. osztály jeles tanuló: Stumfold Zsó-
fia

6. osztály kitűnő tanulók: Kiszely 
Kincső, Lóderer Dorka

Jeles tanuló: Laki Anna
7. osztály kitűnő tanuló: Szatzger 

Martin
8. osztály kitűnő tanuló: Kiszely Vi-

rág és Fehér Georgina
Az iskolában fegyelmi eljárás nem volt. 

A házirend szerinti figyelmeztető intézke-
dések száma 24, dicséretek száma: 38. 

Egy főre jutó mulasztott napok száma 
3,8; igazolatlan mulasztás nem történt. 

Tanulóink 76 %-a vett részt tanulmá-
nyi és sportversenyeken, ahol a követke-
ző eredményeket értük el:

Sportversenyek:
Október 7-8. Körzeti futóbajnokság 

Mór 
2. Nagy Sándor (1500 m)
3. Dobos Szimóna (200 m)
3. Stumfold Zsófia (800 m)

November 26. Körzeti grundbirkózó 
verseny Bakonycsernye

3. Makk Péter
3. Czövek Márió

December 2. Körzeti asztalitenisz di-
ákolimpia Bodajk

1. Fehér Georgina 
1. Nagy Patrik
1. Fehér Georgina, Pálfi Tímea (csa-

pat)
1. Nagy Patrik, Szabó Balázs (csapat)
2. Pálfi Tímea 

December 10. Körzeti úszás diák-
olimpia

2. Kiszely Vince
2. Fűrész Eszter

December 13. Mikulás kupa 
Bakonycsernye

3. Nagy Patrik, Rozsnyai Dominik, 
Czira Levente, Szabó Balázs, 

Nyerges Roland, Udvari Milán, Faddi 
Kristóf

Tanulmányi versenyek:
Október 21. Kazinczy természettudo-

mányi verseny
1. Szatzger Martin, Fehér Georgina, 

Kiszely Virág, Szabó Balázs
November 12. Természetismereti ve-

télkedő Táncsics Gimnázium
3. Szatzger Martin, Fehér Georgina, 

Kiszely Virág

November 21. Felkészültem-e a fel-
vételire? Bodajk

(8.o.)

November 27. Körzeti népdaléneklé-
si verseny Fehérvárcsurgó

3. Kiszely Vince,Appel Maja, Kiszely 
Zselyke

3. Kiszely Róza, Szabó Karina, Varga 
Barnabás

November 27. Körzeti szépkiejtési- és 
olvasó verseny Mór

(4.o.)

December 11. Megyei Környezetvé-
delmi és Egészségügyi vetélkedő Székes-
fehérvár

1. Szatzger Martin, Fehér Georgina, 
Kiszely Virág

A hit- és erkölcstan, erkölcstan tan-
tárgyak oktatása felmenő rendszerben 
folytatódik.

Térítésmentesen az alábbi szakkörö-
ket indítottuk el: angol, informatika, kéz-
műves, színjátszó, furulya, énekkar, alsós 
német. Továbbra is részt veszünk  a me-
gyei Bozsik- programban. A helyi sport-
kör futball szakosztályának utánpótlását 
kívánjuk elősegíteni.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn a 
gyermekjóléti szolgálat munkatársával, 
a körjegyzővel a gyermekvédelmi fel-
adatok ellátása érdekében. A jelzőrend-
szeri hálózat működik. Örvendetes, hogy 
különös intézkedésre az elmúlt félévben 
nem került sor. Biztosítottuk minden ta-
nuló számára az ingyenes tankönyvet, az 
önkormányzat kiegészítésével.

45 fő napközis és 21 tanuló menzás 
ellátásban részesül.

Havi munkaértekezleteken megbe-
széltük a magatartás, szorgalom helyze-
tét és az aktuális törvényi változásokból 
adódó feladatokat. Az őszi nevelési érte-
kezlet keretében Kincsesbányán óraláto-
gatáson vettünk részt.

A szülőkkel a kapcsolatot szülőérte-
kezleteken, fogadóórákon és családláto-
gatásokon tartjuk fenn. Nyíltnapot szer-
veztünk, az érdeklődők száma az elmúlt 
évekhez képest nőtt. 

Minden hónap első csütörtökén 17-18 
óráig fogadóórát tartunk, melyen talál-
kozhatnak a szülők az osztályfőnökkel és 
a szaktanárokkal. Szeretnénk, ha többen 
élnének ezzel a lehetőséggel. 

Tárgyi eszközeink fejlesztését anyagi 
lehetőségeink szerint bővítjük. Nagyon 
sok segítséget kaptunk az önkormány-
zattól, szülőktől, egyéni vállalkozóktól, 
Alapítványtól, amiért köszönetünket fe-
jezzük ki.

Gondot fordítunk az óvoda és iskola 
jó kapcsolatára, kölcsönös látogatással 
megismerjük egymás munkáját. Január-
ban ellátogattak hozzánk a nagycsoportos 
óvodások. Februárra tervezzük az isko-
laváró foglalkozásunkat, ahova minden 
leendő 1. osztályost és szüleit szeretettel 
várunk. 
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A német nemzetiségi oktatás sike-
resen beindult az első és 5. osztályban. 
Kedvező tapasztalatokról számoltak be a 
németet tanító kollegák.

A második félévben folytatjuk a mun-
katervben előírt feladatok megvalósítását. 
Február 6-án 17.00-tól a helyi Művelődé-

si Házban tartjuk a hagyományos farsan-
gi mulatságot, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

A tanulmányi eredmények és a ver-
senyeken való kiemelkedő teljesítmény 
a kollégáim kiváló munkájának az ered-
ménye.

Köszönöm a féléves, önzetlen, alapos 
munkájukat. 

Továbbra is számítunk a szülők, az 
önkormányzat és a civil szervezetek ön-
zetlen támogatására!

 Bócz Éva
Tagintézmény-vezető

Vértesalja Önkormányzati Társulás
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

családgondozó munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 

                        
Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
• Fejér megye, 8073 Csákberény, Hősök tere 41. 

• Fejér megye, 8074 Csókakő, Pető i utca 3. 
• Fejér megye, 8072 Söréd, Rákóczi utca 59. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:

A családgondozó feladata a gyermek testi-lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megszüntetése. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-

zései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998.(IV.30.)NM rendelt előírásainak

megfelelő felsőfokú szoc.alapvégzettség, 
• 1 év -1 év alatti - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 

•  Felhasználói szintű MS Of ice (irodai alkalmazások), 
• ECDL Start 

• B kategóriás jogosítvány, 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok 

másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata,
nyilatkozat, hogy az 1997.évi XXXI törvény15.§ (8) bek. 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn. A pályázó nyilatkozatát 
arról,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör

legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Kovácsné Szabó Erika nyújt,
a 06302831001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Vértesalja Önkormányzati

Társulás címére történő megküldésével (8073 Csákberény, 
Hősök tere 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/73/2015,
valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. 

és
• Elektronikus úton Právetz Ferencné részére a igazgatas@

csakbereny.hu E-mail címen keresztül 
• Személyesen: Právetz Ferencné, Fejér megye, 8073 

Csákberény, Hősök tere 41.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 24. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Csókakő Község Önkormányzatának Hirdetőtábláján
- 2015. február 3.

• Csákberény Község Önkormányzatának Hirdetőtábláján
- 2015. február 3.

•  Söréd Község Önkormányzatának Hirdetőtábláján
- 2015. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályáztató 6 hónapos próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

Pályázat
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Asztalitenisz-bajnokság
Hagyományainkhoz híven, mint min-

den évben most is szeretnénk megrendez-
ni Csókakő egyik jeles sporteseményét a 
Csókakői Asztalitenisz Bajnokságot. 

A versenyt a Téli Kupa befejezése 
után, 2015. február 28-án szombaton 
rendezzük meg a Csókakői Művelődési 
Házban.

A verseny kezdési időpontja 8 óra 30 
perc. Természetesen az előző évekhez 
hasonlóan biztosítunk gyakorlási lehető-
séget is.

Két asztalon fog lebonyolódni a ver-
seny és maga az edzésprogram is. Az 
edzés időpontjai a következők: 2015. 
február 19. csütörtök 15 órától, 18 óráig, 

a másik időpont: 2015. február 24. kedd 
szintén 15 órától, 18 óráig. A versenyt 
több kategóriára bontva rendezzük meg. 

Elsősorban csókakőiek jelentkezését 
várjuk, de ha valaki nem csókakői lakos, 
annak is biztosítani fogunk játéklehető-
séget, de az versenyen kívül lesz. Várjuk 
fiúk, lányok, férfiak és nők jelentkezését 
minden korosztályban! 

A versenyt több kategóriára lebontva 
rendezzük meg, amelyek a következők 
lesznek: általános iskolai korosztály, if-
júsági korosztály 14 évtől 20 évig, fel-
nőtt korosztály 20 évtől 40 évig, senior 
korosztály 40 év felett. Kategóriánként 
az első három helyezett kerül díjazásra. 

A legidősebb résztvevő különdíjazásban 
részesül!

Mindenkit szeretettel várunk a ren-
dezvényre. Kérem, minél többen jöjjenek 
el, hiszen tavaly már 21 fő részvételével 
zajlottak a bajnoki versengések. 

Úgy gondolom, hogy a labdarúgóink, 
és a néptáncosaink figyelmébe is ajánlom 
a lehetőséget, hiszen egy igen jó erőnlé-
tet javító edzési lehetőség, ráadásul még  
egy jó társasági összejövetel is ez a kis 
program, így a téli időszakban.

Molnár István
nyugalmazott testnevelő,

főszervező

Az elmúlt évek hagyományai alapján, 
2015. február 22-én vasárnap 15 órakor 
újra megmérkőznek Csókakő sakkozói. 

A Csókakői Sakkbajnokságot a Va-
dász Vendéglőben rendezzük meg, hogy 

kiderüljön ki a legjobb sakkozó Csóka-
kőn.

Az első három helyezést elérő sak-
kozó díjazásban részesül. Az első négy 
sakkozó pedig részt vehet a csókakői 

sakkcsapat tagjaként, a Magyar Sakkvilág 
Kupán Ászáron.

Éppen ezért minél több csókakői je-
lentkezőt várunk, erre a megmérettetésre.

Szervezők

Az elmúlt héten eldőlt a Téli Kupa 
sorsa. Még két forduló van hátra, azon-
ban a Titánok csapata olyan behozhatat-
lan előnyre tett szert, hogy már biztosan 
kijelenthető, hogy ők nyerték meg a küz-
delemsorozatot. Ezúton is gratulálunk 
teljesítményükhöz!

Az elmúlt hetekben a következő ered-
mények születtek:

Téli Kupa 2014/2015 Csókakő, 2014. 
december 21. III. forduló

TBC – Vértesalja Gyermekei 2–5 
(1–4)

Gólszerzők: Magda György, Szabó 
Gábor (TBC) Fűrész Krisztián, Falusi Jó-
zsef (2), Kalauz László, Csöngedi Csaba 

(Vértesalja Gyermekei)
A mérkőzés előtt a Vértesalja Gyer-

mekei erősen fogadkoztak, hogy a múlt 
heti kisiklás csak a nógrádi túrának volt 
köszönhető, s most nem engedik ki a 
győzelmet a kezükből. A TBC is több já-
tékossal érkezett, hogy felvegye a kesz-
tyűt a gólarányt javítani akaró vértesalja-
iakkal. Erős szélben kellett játszani ezen 
a hétvégén. Az első félidőben lényegében 
eldőlt a mérkőzés, több helyezkedési hi-
bát követett el a TBC, s kapusbravúrok-
ra is szükség lett volna a rendkívül erős 
ellenszélben. Végig küzdött mindkét 
csapat, s most a Vértesalja Gyermekei 
is tudták játszani a tőlük megszokott stí-
lusukat. A nagyarányú gólarányjavítás 

most elmaradt. Jó mérkőzést láthatott a 
közönség, ahol győzött a jobbik: a Vér-
tesalja Gyermekei. 

Suhancok – Felvidék 1–1 (0–0)
Gólszerzők: Répási Tamás (Suhan-

cok) Maxim Daniel (Felvidék)
Erre a hétvégére a Suhancok csapata 

is összeszedte magát, s kemény ellenfél-
nek bizonyult a Felvidékkel szemben. A 
két csapat komoly taktikai csatát vívott, s 
végig döntetlen szagú volt ez a meccs. A 
két csapat a végén ki is egyezett 1-1-ben.

Titánok – Öregfiúk 5–1 (3–0)
Gólszerzők: Szabó Szilárd (2), Zsol-

nai Norbert, Labádi Gábor, Stumpf Fe-

Sakkbajnokság

Titánok a kupagyoztesek˝
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renc Öregfiúk öngól (Titánok) Réti Patrik 
(Öregfiúk)

A Titánok voltak papírforma szerint is 
az esélyesebbek, ám az Öregfiúk mosta-
nában egyre jobb mérkőzéseket játszik, s 
múlt héten is meglepetést okozott. Most 
azonban a Titánok nem bízott semmit 
sem a véletlenre, így már az első félidő-
ben 3-0-ra vezettek, az egyébként jól ját-
szó Öregfiúk ellen. Nagy volt az akarat az 
„öregekben” ám ez csupán egy gólra volt 
elegendő, így szépített a Téli Kupa leg-
régibb csapata és a Titánok 5-1-re meg-
nyerték a találkozót.

Téli Kupa 2014/2015 Csókakő, 2014. 
december 28. IV. forduló 

Öregfiúk – Vértesalja Gyermekei 4–8 
(4–4)

Gólszerzők: Redolfi Dániel (2), 
Rabóczki Zsolt, Kovács Zoltán (Öreg-
fiúk) Csöngedi Csaba (2), Falusi József 
(5), Csöngedi Roland (Vértesalja Gyer-
mekei)

Tovább folytatta a menetelést a Vér-
tesalja Gyermekei. Az Öregfiúk sem 
hagyták magukat. Az első félidőben még 
küzdött egymással a két csapat,ám a Vér-
tesalja fölénye egyre jobban érződött. A 
második félidőben a Vértesalja egyértel-
műen átvette az irányítást és magabiztos 
győzelmet arattak.

Suhancok – TBC 2–6 (1–2)
Gólszerzők: Szing András, Varga 

Tóth Sándor Öngól TBC (Suhancok) 
Varga Tóth Sándor (2), Schwarcz Tamás 
(2), Szolnoki Tamás (2) (TBC)

Az első félidőben az első gólt a Su-
hancok szerezték, ezzel megadva a jó 
indítását a mérkőzésnek. A TBC azonban 
nem hagyta magát s az első félidőben 
megszerezte két gól elérésével a vezetést. 
A második félidőben is a TBC fölényben 
tudott maradni, így magabiztosan szerez-
ték meg az idei idény első győzelmét.

Titánok – Felvidék 4–2 (1–1)
Gólszerzők: Zsolnai Norbert (3), 

Stumpf Gábor (Titánok) Balogh Károly, 
Elek Ramón (Felvidék)

A Titánok öt fővel emberhátrányban 
állt fel a Felvidék ellen. Ez aztán több 
félreértésre adott okot, hiszen többen azt 

hitték, hogy 3-0-al leadta a mérkőzést a 
Titánok csapata. Ám, ez nem így volt, 
hiszen a Titánok jelezték, hogy szó sincs 
róla, hogy feladták volna a meccset. Na-
gyon elszántan játszottak a Titánok. Az 
első félidőben is kiegyenlített képet mu-
tatott a játék. A Felvidék is jól játszott,de 
a Stumpf fivérek és Csöngedi János vé-
delmi háromszöge, szinte áthatolhatatlan 
volt. A szinte folyamatosan támadó Fel-
vidék ellen nagyon jól játszották Zsolnai 
Norberték a kontrákat, aminek köszön-
hetően uralták a játékteret, és felőrölték 
a Felvidék játékát és idegrendszerét is. 
A Felvidék egyre kapkodóbb játéka, és 
a Titánok egyre összeszedettebb fegyel-
mezett hozzáállása viszont meghozta a 
gyümölcsét, hiszen a végére  4-2-re győ-
zött az emberhátrányban játszó Titánok 
csapata.

Téli Kupa 2014/2015 Csókakő, 2015. 
január 4. V. forduló

TBC – Titánok 0–7 (0–2)
Gólszerzők: Zsolnai Richárd, Szabó 

Szilárd, Máhr Dániel (2), Zsolnai Norbert 
(3) (Titánok)

A Titánok múlt heti eredménye a cím-
védő ellen óvatosságra intette azokat, 
akik a TBC sikerében bíztak. A múlt hét 
lendületét tovább mentették a Titánok, 
akik kiegészülve a meghatározó játéko-
sokkal, ezen a hétvégén megállíthatatla-
nok voltak.

Öregfiúk – Felvidék 0–9 (0–6)
Gólszerzők: Balogh Károly (2), 

Kurkó György (3), Elek Csaba (2), Elek 
Ramón (2) (Felvidék)

A Felvidék a múlt héten fájó vereséget 
szenvedett el az emberhátrányban fellépő 
Titánok ellen. Ezen a hétvégén kétséget 
nem akartak hagyni afelől, hogy nem ke-
gyelmeznek az ősi rivális Öregfiúknak. A 
Felvidék az első kört mindenképp szépen 
akarta befejezni, hogy a folytatásban a 
címvédés tervét sikerre vigyék. Az Öreg-
fiúk viszont nem tudták hozni a bajnokság 
elején mutatott formát, ám a tavalyi bajnok 
ellen nem szégyen kikapni. Ezen a hétvé-
gén a Felvidék is megállíthatatlannak tűnt.

Vértesalja Gyermekei – Suhancok 
2–5 (0–1)

Gólszerzők: Vass Zoltán, Csöngedi 
Csaba (Vértesalja Gyermekei) Zsipi Má-
tyás, Kadlecsik Péter (3), Szing András 
(Vértesalja Gyermekei)

A mélyrepülést végző Suhancoknál 
kiadták a jelszót, hogy innen csakis fel-
fele. A Vértesalja pedig szerette volna 
folytatni a győzelmi szériát. Ebből aztán 
egy jó kis mérkőzés kerekedett, ahol a 
Suhancok technikásabb játéka győzedel-
meskedett a Vértesalja erőfocija felett, s 
a végén 5-2-es győzelemmel a Suhancok 
megkezdték a felzárkózást.

Téli Kupa 2014/2015 Csókakő, 2015. 
január 11. VI. forduló

Titánok – Suhancok 4–2 (3–1)
Gólszerzők: Zsolnai Norbert (2), 

Zsolnai Richárd (2) (Titánok) Zsipi Má-
tyás, Preszter Balázs (Suhancok)

Ez a forduló mostoha körülmények 
között bonyolódott le. Az időjárás egyik 
csapathoz sem volt kíméletes. Így min-
den csapatot és játékost, a rendezőket 
és a játékvezetőket is dicséret illeti a 
kitartásukért. A Titánok végig uralták a 
terepet, a Suhancok becsülettel küzdöt-
tek, de ezen a vasárnapon csak futottak 
a „darazsak” az eredmény után. A végig 
magabiztos Titánok a Suhancok tisztes 
helytállása mellett magabiztosan hozta a 
három pontot.

Öregfiúk – TBC 5–4 (3–2)
Gólszerzők: Réti Patrik (5) (Öregfiúk) 

Magda István (2), Závodi Attila, Hornich 
Tamás (TBC)

Az Öregfiúk és a TBC párharca múlt-
kor döntetlenre végződött. Az „öregek” 
most sem akarták kiengedni a győzelmet 
a kezükből. Végig szoros mérkőzésen, 
igazi rangadót játszott a két csapat. A 
rendkívüli időjárásban mindenki csúszott, 
mászott az eredményért nem kímélve 
magát. Ám ezen a hétvégén egy góllal az 
Öregfiúk voltak jobbak, így ők örülhettek 
a végén a kiharcolt győzelemnek.

Vértesalja Gyermekei – Felvidék 2–3 
(0–2)

Gólszerzők: Vass Zoltán, Falusi 
József (Vértesalja Gyermekei) Bitter 
Bence, Elek Ramón, Czetli János (Fel-
vidék) 
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˝

A két mindenre elszánt csapatot a 
kegyetlen időjárás még jobban motivál-
ta, hogy egy igazán izgalmas mérkőzést 
játszanak. Az első félidőben a Felvidék 
magabiztosabban játszott, s biztosította 
az előnyét a második félidőre. Szükség 
is volt erre, hiszen a rendkívüli körülmé-
nyekhez szokott Vértesalja végig a Fel-
vidék sarkában volt és egyáltalán nem 
adták fel. Mindkét csapat dicséretet érde-
mel, mivel jelesre vizsgáztak ezen a mér-
kőzésen küzdeni akarásból és akaratból, 
ám a végén a Felvidék örülhetett a három 
pontnak.

Téli Kupa 2014/2015 Csókakő, 2015. 
január 18. VII. forduló 

Suhancok – Öregfiúk 5–1 (3–1)
Gólszerzők: Máhr Dávid, Répási Ta-

más (2), Jelena László, Kadlecsik Péter 
(Suhancok)

Az Öregfiúk az első mérkőzésen 
meglepte a Suhancokat. Most javítottak 
az öregek ellen a darazsak, s végig ma-
gabiztos játék mellett, megszerezték a 
három pontot.

TBC – Felvidék 3–5 (1–1)
Gólszerzők: Dobai Dániel, Závodi 

Attila, Varga Tóth Sándor (TBC) Borkövi 
Norbert (3), Czetli János, Elek Csaba 
(Felvidék)

Az első félidőben a Felvidék szerzett 
vezetést, majd a félidő végén a TBC ki-
egyenlített. A Felvidék kapusa ezen a 
napon nagyon jól védett, s a kapustelje-
sítményének köszönhetően a TBC nem 
tudta átvenni a vezetést. A Felvidék vi-
szont a támadásait gólokkal fejezte be, 
a TBC pedig futott az eredmény után. 
Borkövi Norbert a Felvidékből végig 
jól játszott és mesterhármast ért el. Egy 
jó mérkőzés végén a Felvidék játékosai 
örülhettek, hiszen 5-3-ra megnyerték a 
találkozót.

Titánok – Vértesalja Gyermekei 7–0 
(2–0)

Gólszerzők: Máhr Dániel (2), Szabó 
Szilárd, Bognár Zsolt, Zsolnai Norbert 
(3) (Titánok)

A Titánoktól a Vértesalja múltkor is 
nagyarányú vereséget szenvedett el, ám 
akkor létszámhiányosan és fáradtan állt 
fel a csapatuk a pályára. Most teljes volt a 
létszám, ám nem igazán feküdt a Titánok 
játékstílusa a Vértesaljának. A Titánok 
kétséget nem hagytak senkiben, hogy 
ők a jobbak és magabiztosan hét góllal 
győzték le a Vértesalja Gyermekeit.

Téli Kupa 2014/2015 Csókakő, 2015. 
február 1. VIII. forduló 

Vértesalja Gyermekei – TBC 4–2 (1–1)
Gólszerzők: Weiger Bence, Falusi Jó-

zsef (2), Kaiser Tibor (Vértesalja Gyer-
mekei) Varga Tóth Sándor, Magda István

A mérkőzés elején a TBC szerzett ve-
zetést, majd nem sokkal később Weiger 
Bence találatával egyenlített a Vértesalja. 
Az első félidőben nagyon kiegyenlített 
volt a mérkőzés, a TBC több  nagy hely-
zetet is kihagyott. A második félidőben 
tovább folytatódott kiegyenlített játék, 
ám a végére a TBC egyre jobban kime-
rült erőnlétileg, s ezt kihasználva a Vér-
tesalja 4-1-re elhúzott. A TBC nem adta 
fel, s tovább támadta ellenfelét, majd né-
hány perccel a vége előtt Magda István 
4-2-re szépített, így állítva be a mérkőzés 
végeredményét.

Felvidék – Suhancok 3–5 (3–3)
Gólszerzők: Elek Csaba, Elek Ramón 

(2)(Felvidék) Jelena László, Preszter 
Balázs, Szing András, Répási Tamás, 
Kutassy Barnabás (Suhancok)

A Suhancok nagyon gyengén kezdték 
az idényt, ám úgy tűnik, hogy a végére 
feltámadnak a „darazsak”. A címvédő 
Felvidék viszont végig versenyben volt a 

kupáért, ám most nyerniük kellett ahhoz, 
hogy versenyben maradjanak. Ha ez nem 
sikerül akkor a Titánok már elkönyvel-
hetik az újabb kupagyőzelmüket. A Su-
hancok már az elején vezetést szereztek, 
ám ekkor még kiegyenlített volt a játék, s 
döntetlenre hozta a találkozót a Felvidék. 
A második félidőre azonban a Suhancok 
egyre jobban feljöttek, többször veszé-
lyeztették a tavalyi bajnok kapuját és vé-
gül két góllal 5-3-ra győzték le a „királyi 
gárdát”.

Öregfiúk – Titánok 0–2 (0–2)
Gólszerzők: Zsolnai Richárd, Stumpf 

Gábor (Titánok)
Az Öregfiúk új zöld-fehér szín össze-

állítású mezzel lepték meg a szurkolóikat, 
ám a Titánokat ez sem ijesztette meg, hi-
szen gólarány javító győzelemre készült 
a bajnoki címre törő csapat. A győzelem 
nem maradt el, ám a gólarányjavítást 
nem sikerült elérni. A mérkőzés végig 
kiegyenlített volt, akár lehetett volna for-
dított is az eredmény. A Titánok megküz-
döttek ezért a győzelemért. Az Öregfiúk 
a helyzeteiket kihagyták, ám a Titánok 
kétszer betaláltak. A második félidőben a 
Titánok az első félidő eredményéből élt, 
igazából nem bírtak egymással a csapa-
tok. A végén a Titánok végül behúzták 
a három pontot és ezzel az eredménnyel 
behozhatatlanná vált az előnyük, így 
most már elmondhatjuk, hogy a kupaso-
rozat befejezése előtt két mérkőzéssel a 
Téli Kupa győztese a Titánok csapata.

A Téli Kupából tehát két forduló van 
hátra. A mérkőzések kezdési időpont-
ja vasárnaponként reggel 9 óra, 10 óra, 
11 óra. Jelenleg a bajnokságban vezet 
és az első helyet birtokolja a Titánok, 
második a Felvidék, harmadik a Suhan-
cok csapata. További információ: www.
varaljasccsokako.extra.hu

Fűrész György
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