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Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
2015. július, XIX. évfolyam 07. szám
Tisztelt Csókakőiek!
A hagyományos csókakői Szent
Donát Napi Búcsú augusztus 9-én
vasárnap lesz megtartva az elmúlt
években kialakított új rendezvény
téren a Sport utcában. A Szent Donát napi szent mise délelőtt 11 órakor kezdődik. A vásárosok, árusok,
búcsúsok már délelőtt 9 órától,
egészen este 19 óráig várják az érdeklődőket Csókakő legrégebbi
rendezvényére. Az elmúlt hónap
is bővelkedett az eseményekben.
Megtartottuk a Csókakői Vári Vásárt, majd hetedik alkalommal rendezte meg a Szent Donát Borrend a
Szent Donát Borünnepet. Az ország,
és a történelmi Magyarország minden részéből érkeztek a borlovagok,
akik felvonulással emelték a nap

színvonalát. Úgy gondolom, hogy
vendégeink jól érezték magukat
és jó hírünket vitték országszerte.
A borrendnek és a rendezvényt segítőknek, támogatóknak ezúton is
köszönöm a munkájukat. Az óvodai
ballagást követően, a nyolcadikosaink is elballagtak az általános iskolánkból. A ballagásainkat követően
természetesen lezártuk a tanévet, s
ez azt jelenti, hogy két és fél hónapig
nyugalom és csend uralkodik majd
az iskolánkban. Ám a felújítások
és karbantartások megkezdődnek
mindkét intézményünkben, hogy a
gyerekek majd tiszta rendezett körülmények között kezdhessék meg
a következő tanévet. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy figyeljünk oda gyermekeinkre, a fürdőzés
szabályait tartassuk be a gyerekek-

kel, felhevült testtel ne menjenek be
a vízbe. Sajnos évek óta az a tapasztalat, hogy a nyári időszakban a II.
Világháborúból itt maradt lőszerek,
aknák, bombák a felszínre kerülnek.
Figyelmeztessük gyermekeinket,
hogy harci eszközökkel nem szabad
játszani, s minden esetben hívjuk a
107-es rendőrségi hívószámon keresztül a tűzszerészeket. Kérem a
szülőket, nagyszülőket, hogy a gyerekekkel beszéljék át a közlekedés
szabályait, hívják fel figyelmüket
a szabályok betartására. A gépjárművezetőket pedig kérem, hogy
fokozottan figyeljünk az utcákon
közlekedő, kerékpározó, vakációzó
gyerekekre.
Köszönöm!
Csókakő, 2015. június 23.
Fűrész György polgármester
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˝ - sajtóközlemény
Konzultáció az állami rezsicsökkentésrol
Magyarország Kormánya célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési köteleze ségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. 2016-ban 10 milliárd forin al kevesebb bevételt terveznek
a közigazgatási térítési díjak csökkentése, illetve megszüntetése révén. Mindezt az állampolgárok véleményének és
javaslatainak felhasználásával kívánja a Kormány megvalósítani.
Ennek érdekében az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez a Kormány. A résztvevők kifejthe k véleményüket számos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetéséről, valamint javaslatot tehetnek egy-egy további, általuk fontosnak tarto hatósági eljárás díjmentessé tételére
– hangsúlyozta dr. Simon László kormánymegbízo .
A konzultáció ideje ala az állampolgároknak lehetőségük van ke ő kérdőíven, a magánszemélyeket és a vállalkozásokat érintő fizetési terhek megszüntetésére vonatkozóan javaslatokat tenniük.
Az állampolgárok és a vállalkozások számára külön kérdőív áll rendelkezésre a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, valamint az interneten (h p://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/ ). Ezek kitöltése önkéntes és anonim.
A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének megszüntetésére tehet javaslatot a kitöltő. Mindkét
kérdőíven lehetősége van az állampolgárnak további 1-1 hatósági eljárásért fizetendő díj vagy illeték megszüntetésére vonatkozóan javaslatot tennie.
A 9 javaslat közül legfeljebb 4-et jelölhet meg, valamint további 1 javaslatot tehet írásban.
A kérdőív érvényesen kitöltö , ha az állampolgár négy vagy annál kevesebb javaslatot jelöl meg a kérdőíven. Nem
kizárt, hogy az állampolgár a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak szóló kérdőívet is kitöltse. A kérdőívek 2015.
június 5-étől 2015. augusztus 6-áig tölthetők ki.
Az állampolgárok a kérdőíveket kitölthe k papír alapon, és leadhatják a kormányhivatal ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben. A kérdőív kitölthető a www.kormanyhivatal.hu honlapon: h p://allamirezsicsokkentes.
kormanyhivatal.hu/. Az online-kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24 óráig nyílik lehetőség.
Székesfehérvár, 2015. június 8.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Áramszolgáltatási hírek
Tisztelt Lakosság!
A szolgáltatási területünkön rendszeresen előfordult az elmúlt években, hogy üres telken található, inaktív gázcsonkot fűkaszálás közben
elvágták a lakosok, vagy az önkormányzatok megbízásából dolgozó
vállalkozók, aminek következtében
gázömlés, veszélyhelyzet keletkezett.
Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek

kellő körültekintéssel végezni a fűnyírást, amellyel elkerülhetővé válik
a balesetveszély kialakulása.
Az üres telkek fűnyírása előtt
azoknak a bejárását, a gázfelállások
előzetes megjelölését javasoljuk.
A fentieken kívül felhívjuk a szíves
figyelmüket, hogy közterületen történő fatelepítés esetén előzetes egyeztetést kérünk társaságunkkal a lakosok

részéről. Erre azért van szükség, mert
a gerinc- és leágazó vezetékek 2-2
méteres védő övezetén belül fás szárú
növényeket nem lehet telepíteni, melyet a 49/1993. évi bányászatról szóló
törvény Vhr. 19/A bekezdése ír elő.
Köszönjük a megértésüket és számítunk az együttműködésükre!
Hohl István, Hálózati Régióközpont vezető, E.ON
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Új járási hivatalvezeto˝ Móron
Új vezető irányítja a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási
Hivatalát. Csákvári Ilonát nevezte
ki járási hivatalvezetővé Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, dr. Simon László kormánymegbízott javaslatára. A kinevezési
okmányt, amely 2015. június 1-jétől

határozatlan időre szól, ma adta át
dr. Simon László kormánymegbízott az új móri járási hivatalvezetőnek, dr. Petrin László főigazgató és
dr. Tanárki Gábor igazgató jelenlétében.
Csákvári Ilona korábban is a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri

Járási Hivatalában dolgozott, az okmányiroda vezetőjeként.
A korábbi járási hivatalvezető,
dr. Magdics Péter a jövőben a járási hivatal földhivatali osztályát irányítja, és a hivatalvezető-helyettesi
teendőket is ellátja.
(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Barkóca nyár
Szekerünk szalad tovább. Mit
szalad? Robog!
Időnként ugyan lelassít, hogy
felszállhassanak rá azok, akik velünk akarnak utazni, ezen a különleges szekérnek látszó meseszép
hintón. Kipróbáltuk, milyen hiányos
csapattal fellépni, újraírni a koreográfiákat, kevesebb emberrel. És
rájöttünk, hogy minden probléma
megoldható, de ugyanakkor senki
sem pótolható. Ez egy ilyen csapat.
Bárki hiányzik, az hiányzik!
Csókakő májusfája idén nélkülünk dőlt ki. A Nap esőfelhők mögé
rejtőzködve múlatta idejét a magasban, így különleges ceremónia
nélkül tűnt el a főtér díszes fája. A
szembe szomszéd Bodajk viszont
más időpontot választott, ennek köszönhetően jelképesen ugyan, de kitáncolhattuk az Ő májusfájukat. Ide
csak a lányok tudtak menni, azok
sem mindannyian. Sajnos. Ám egy,
csak egy legény volt talpon a vidéken! Szabó Balázs a lányok karikázója után egy rögtönzött nyírségi
csapásolásssal zárta rövidke fellépésünket. Megmentve ezzel a Barkócás fiúk becsületét.

A Csákberényi Betyárnapon a
helyi kis hajtásaink, végre otthoni
környezetben is bemutatkozhattak.
Láthatta Őket nagyszülő, szomszéd
és a szomszéd szomszédja is, milyen szépek és ügyesek a kislányok
viseletben. A nagyok csapata itt is
foghíjasan lépett színpadra és szükség volt némi kreatív rögtönzésre is,
ám azt hiszem kis nagyképűséggel
ezt hívják színpadi rutinnak. Még
jó, hogy a technika ördöge mellett,
az angyali énekhang mindig kéznél
van! Köszönjük az ebédet régi-új
barátainknak (csapatuk neve: „Horváth duó”volt), akik boldogan látták
vendégül a majd’ harminc farkas
éhes kis és nagy barkócást egy finom ebédre.
Hajtásainknak, a Betyárnapon
tanúsított fegyelmezett viselkedésükért („kis”csúszás volt a programokban), a Barkócaberkenye ismét varázsolt egy nagyot. Gabi bácsi, -nem
kevés szervező munkájának köszönhetően- egy fagylaltárust varázsolt a
műv.ház melletti rózsaparkba. Volt
ám nagy csodálkozás! A táncpróba
pedig egyszeriben egy fagyizós játszós délutánná változott!

S ha június, akkor borünnep. S
ha borrend, akkor Barkóca! Nem tudom, lehet-e még fokozni e két civil
szervezet együttes munkáját, öszszetartozását. Biztosan. De minek?
Fantasztikus nap volt, borral, finomságokkal, tánccal, énekkel, zenével,
jókedvvel, barátokkal, hagyományőrzéssel és szeretettel. Amikor is
egyszerre koppant a cipősarok, csattant a csizmaszár és csendült a boros
pohár!
Végül pedig visszakanyarodnék
„szekeres” gondolatmenetemhez.
Úgy tűnik, végre megfelelő ember/ek kezébe került ama bizonyos
gyeplő. Szabó Tibi és párja Bertalan
Évi boldogan adják tovább nekünk
eddig megszerzett néptánctudásukat. A heti próbáinkon immár Ők
„vezényelnek” s nevetnek velünk
együtt!
Zárásként pedig egy csepp a jövőből. Július 31-aug.1-2. (péntekszombat-vasárnap) Barkócaberkenye tábor! A helyszín a régi, a
hangulat pedig mindig fokozható!
ErdődiOrsolya
a tánccsoport firkásza
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Borrendi Krónika
A nyár derekán járunk, amikor
nemhogy az iskola, de a korai nyári
táborok utolsó napját is elfeledték
már a gyerekek. Péter és Pál napja
elmúlt, így megkezdődhet a méregzöld, apró bogyókat rejtő szőlősorok tetejezése, miközben a közeli
földekről a kombájnok halk zúgását
hozza az aranyló földekről felénk
fújó délnyugati szél. Hogy eljussunk
ehhez a kellemes, békés állapothoz,
ahhoz meg kellett küzdeni a legkeményebb hónappal, ami nem más,
mint a mögöttünk álló június.
Nemcsak azért húzós a június,
mert sok a munka, és még több a
szőlőben. Nem,csak azért mert meg
kell védeni a fehér virágokat a lombozatban és a szélben leselkedő fenevadaktól. Nemcsak azért, mert
nagyobb teher a gazda vállán a felelősség, mint a csordultig töltött háti
permetező. Nemcsak azért, mert a
nagy erőkkel növekedésnek induló
hónalj hajtások előretolt helyőrség
gyanánt felfogják a molyok, gomba
spórák, atkák és más ellenségek ellen kifújt permetlevet, hanem, mert
ebben a hónapban van a Szent Donát
Borünnep, mely egyben a Kárpátmedencei Borrendek Találkozója is.

A százötven fős rendezvény részleteit, a tavalyi év tapasztalataira
támaszkodva, kidolgozta az elnökség, majd az Alsó-Magyalos egyik
kedves pincéjében, Kaiser Tibornál,
a rendi gyűlés finomította és megszavazta a részleteket. A családias
hangulatú, csirkepörkölttel kiegészített rendi gyűlésen kiosztotta Bognár
Gábor nagymester a részfeladatokat,
és Zsipi Gyula, elnök rögzítette a
felajánlásokat. Sokan nem hiszik, de
mi ezt a saját borainkból, saját pálinkából, saját tagdíjainkból és főleg a
saját karunk erejéből rendezzük.
Reggelivel, ebéddel, vacsorával,
valamint nagy szeretettel vártuk a
meghívott borrendeket június 20-án
a Csókakői Faluházban. A bejáratnál
Zsipi Gyula és Erdődi Orsolya borkirálynő által a vendégek fogadása,
két méterrel arrébb a regisztráció,
beljebb, a pultnál, az „isten hozott
pálinka”, a kisteremben házias jellegű, pástétomokkal, zöldségekkel
gyümölcsökkel, szalonnával, disznósajttal töpörtyűvel tarkított reggeli, a nagyteremben pedig hangos és
vidám beszélgetés folyt.
Zsipi Gyula az elnöki, Bognár Gábor a nagymesteri , Fűrész

Tagjaink sorában egy újabb lovag-dáma,
Kinek vár alatt áll büszkén saját vára.
Udvarát Zsolt fia, s erős, vörös kőfal védi,
A pesti száműzetésből szeret ide térni
Ott marad a fővárosban minden baja, gondja,
Boldogan száguld vele pezsgőszín rönója.

György, a polgármesteri köszöntővel a Fejér Megyei Szent György
Kórház kórusa pedig, Dr Juhász
Árpádné kórus vezető irányításával,
az egész termet bezengő énekkel
nyitotta meg az ünnepet.
A falon kifeszített fűzöld
Nagymagyarország térképen a megjelent borrendek bemutatásával párhuzamosan, gyönyörű segítőink, a
barkócás lányok, feltűzték a minket
megtisztelő borrendek székhelyét a
térképen.
Viszló Levente, a Vértes Natúrpark és egyben a Pro Vértes
Alapítvány vezetője egy kellemes,
ugyanakkor tartalmas előadással
gazdagított bennünket, szűkebb
hazánkról, a Vértesről. A mögötte
kifeszített vásznon, közelünkben
elő növények és állatok képei tették
még színesebbé Levente mondanivalóját, Ha valaki nem szerette eddig a Vértes hegységet úgy, ahogy
azt kell, most megszerette.
Új borlovagot is avattunk a
díszruhába öltözött közönség előtt,
Vasutáné László Mária személyében, akit a hagyományainknak
megfelelően verssel mutattunk,
mutatunk be:

Gazdasági szakember, nem ám holmi csitri,
Vele fogunk a NAV ellen sok-sok csatát vívni.
A mosolya nyájas, kedves. Aki ránéz, vége!
Ki hinné, hogy az apekosok megtestesült réme
Büszke, nemes hölgy, keze alatt francia paripa
Üdv közöttünk Vasutané László Marika
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Az új taggal kibővülve indultunk
a Kossuth utcán, a mindig szolgálatkész polgárőrök, ez esetben
Csöngedi István és László védelmében, hogy mielőbb elfoglalhassák
vendégeink a gőzölgő ebédtől roskadozó asztalok mellett a helyüket.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, de
a vastag és nehéz borrendi öltözetek
miatt többször voltunk kénytelenek
megállni egy kis pihenőre.
Először a Szent Donát szobornál,
majd a védőszentről elnevezett plébánia templomban, ahol Horváth József atya után, a napunkat vidámító
kórus karnagya, Tóka Szabolcs orgona hangversennyel örvendeztette
meg a templomot színültig megtöltő
közönséget.
Ezt követően egészen a tűzoltó
szertárig gyalogoltunk, ahol Szent
Flórián szobrát egy szentelésnyi
borral és egy barkócás tűz-énekkel
tiszteltük meg. A teljes bevetési ruhában felsorakozott önkéntes tűzoltók pedig egy pohár borral kínálták
a fáradó vendégeinket. De nincs
megállás, hiszen be kell venni a vár
alatti rendezvényteret. Ki is léptünk,
és egészen Király Imre házáig jutottunk, ahol a házigazda és a Sörédi
Szőlőhegyért Alapítvány képviselői
láttak minket vendégül. A vén diófa árnyékából és Borbála szoknyája
mellől nehéz volt elszakadni, de a
távoli Tordai park, benne a Tordai
Kettős kereszttel már várt ránk.
Himnusz , Székely himnusz, rövid
beszédek után indultunk tovább a
Holdkő együttes zenéjének ütemére.
A Széphegyi utca sarkáig jutottunk,
ahol Kis Miklós és kedves felesége
Ibolya várta az egyre inkább elfáradó borlovagokat és barkócákat.
Az igazi megpróbáltatások itt
kezdődtek, mert sok jó borral az
erek kusza szövevényében, napsü-
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tésben, díszruhákban és öltönyben
meg kellett mászni az út legkritikusabb szakaszát, megálló nélkül!
A Nagymagyarország téren, a
füves parkolóban Balázs Attila és

caberkenye Néptánccsoport színes
műsorának csodálatával telt.
A vacsora helyben, frissen épített
kemencében sült krumplis-hagymás
kolozsvári szalonna és kürtöskalács

bájos leánya, Ramóna tartott csikós-bemutatót, amiben minden volt,
ami kell. Puszta fotel, karikás ostor, közös kocsmázás a lóval és az
elengedhetetlen, és egyre nagyobb
hiánnyá váló asszonynevelés is. A
fiatal fák árnyékába húzódó, egyre pilledtebb lovagok a móri Lincz
pincészet hűtött boraival készültek
az utolsó etapra, hogy a Végh Gyuri
várszakács és kedves felesége, Margó vár- és borhölgy valamint szorgos kukta csapatunk által készített
ebédet elkölthessék. Az ebéd Csókakői kolbászos leves, Hentestokány
galuskával, sütemény, kávé, pálinka
és bor és természetes az elmaradhatatlan csókakői szomjoltó gyógyital,
a Hartl -féle szikvíz.
A délután ismerkedéssel, beszélgetéssel, és természetesen a Barkó-

volt, melyet mindenki saját magának süthetett, szabad tűznél.
Már elszürkültek a szép, nappali
színek, mire hazamentek a legények.
Sokszor koccintottunk szép hazánkra, mely otthont ad, még szebb nyelvünkre, mely összefog bennünket,
a borra, mely felderíti szívünk és
Csókakőre, aminek hírnevét, remélhetőleg, tovább öregbítettük.
Ittunk még a sok segítőnkre, a nem
említett, vagy hiányosan felsorolt
barátokra, akik név nélkül, pusztán
a közös munka öröméért vannak
velünk ezeken a napokon. Emeljék
hát kérem önök is a poharukat, ha
végeztek a napi teendőikkel!
Egészségükre!
palocsai jenő
krónikás
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Az általános iskola sporthírei
A 2014-2015-ös tanévet június
19-én lezártuk, értékeltük a sport
területén elért eredményeinket is.
Minden tanulónk tagja volt az iskolai sportkörnek, heti 6 órában nyílt
lehetőség a sportolásra különböző
sportágakban.A diákokkal korosztályonként tizennégy versenyre jelentkeztünk, melyeken nagyon szép
eredményeket értünk el. A Csókakői
Általános Iskola egy kis létszámú
tagintézmény, mégis a gyerekek képesek felvenni a versenyt a ,,nagy”
iskolákkal szemben, nem csak egyéni
sportágakban, hanem a csapatjátékokban is, ami még nagyobb dicsőség.
43 Tanulónk indult idén valamilyen
versenyen. Ez az iskola létszám több
mint 50%-a. A diákok közül az előkelő helyen végzett tanulókra kifejezetten büszkék lehetünk, akik az
idei tanévben összesen 25 érmet (10
arany, 5 ezüst, 10 bronz ) gyűjtöttek
be, ezzel erősbítve tovább az iskola
hírnevét. Jeleskedtek a kézilabdában, labdarúgásban, atlétikában, tornában, úszásban, asztaliteniszben,
grundbirkózásban. Tovább folytatjuk
iskolánkban a Bozsik programot.
Kézilabda: Idén a 3. korcsoportos lány kézilabda csapat debütált.
Mint minden sportban, de leginkább
a csapatjátékoknál rettentő nehéz a
kezdet. Ez nálunk is így történt. A
lányoknak sok minden új volt. A
kézilabdát váltakozó iram jellemzi,
rettentő erős, jó fizikummal és állóképességgel kell rendelkezni, amit
nem egyszerű megalapozni. A mérkőzések heve, irama meglepte őket,
nem is gondolták, hogy milyen fárasztó sport. De a lányok akaratának, hozzáállásuknak köszönhetően, a kezdeti nehézségeket sikerült

átvészelni, és a hónapok múltával
komoly fejlődésnek lehettünk tanúi.
Edzéseken egyre több mindent meg
tudtunk csinálni, mérkőzéseken
egyre több gólokat dobtunk.
Az év végére a fáradtságos és kitartó munkának eredményeképpen
az utolsó kézilabda kupán a 2. helyen végzett csapatunk. A technikai
és taktikai elemek elsajátítására is
fogékonyak a lányok, könnyen lehet velük haladni. Remélem, jövőre
sem lankad az érdeklődésük a kézilabda iránt, és akkor már még komolyabb eredményeket érhetünk el.
Irány az első helyezet! Csapattagok:
5.o: Dobos Elvira, Palocsai Linda, Stumfold Zsófia; 6.o: Burkali
Vanessza, Dobszai Sára, Laki Anna,
Lóderer Dórka. Gratulálunk eredményeikhez!
Labdarúgás: Három korcsoportban indultunk. III. és IV. korcsoportos
fiaink kevesebb sikerrel zárták az idei
évet. Bozsik program keretein belül
a IV k.cs. ifjú titánjai Bodajkot idén
is legyőzték 2-0-ra (g.sz.:Czira Levente, Szabó Balázs, 2.mérkőzésen:
1-0ra, g.sz.: Nagy Patrik). A következő évben reméljük sikerül előbbre
lépnünk, és még több siker koronázza a fáradozásaikat. Az I.k.cs. labdarúgói szédületes játékkal söpörték
le ellenfeleiket a pályáról! Sajnos
velük csak két tornára jutottunk el.
Az első torna a Bozsik program keretein belül Fehérvárcsúrgón játszódott, ahol betegség miatt egy k.cs.-al
magasabb szinten kellett játszaniuk,
azaz a II.k.cs. ellen, de így se maradtak vészesen alul ellenfeleiknél.
Fehérvárcsurgó-Csókakő: 2-0, Kincsesbánya – Csk: 1-0, Zimmerman
(Mór) – Csk: 3-0. Három héttel ké-

sőbb ismételten Fehérvárcsurgón
jelentünk meg diáknap alkalmából
rendezett kupán, de végre minden
flottul ment, az eredeti csapattal tudtunk megjelenni, nem kellet variálni.
Büszkén mondhatom, hogy a gyerekeknek szinte nem volt ellenfelük,
végig magabiztos játékkal győzték le
ellenfeleiket. Fehérvárcsurgó – Csókakő 1-5 (g.sz.: 2x Magda Milán,
2x Király Gergely, Kiszely Vincze);
Kincsesbánya - Csókakő: 1-2 (g.sz.:
Magda Milán, Könnyű Ákos). Gratulálunk eredményeikhez, és bízom
benne, hogy jövőre is hasonló helyezésekkel zárjuk velük az évet.
Versenyek (2014 - 2015-ös tanév):
A körzeti diáksport rendezvényein rendszeresen képviseltettük magunkat, a versenynaptárunk megtelt.
A következő eredményeket értük el a
különböző sportágakban:
Szeptember:
Körzeti futóverseny (Mór, Wekerle):
- 1500m síkfutás: Nagy Sándor :
2. helyezet
- 200m síkfutás: Dobos Szidónia;
- 800m síkfutás: Stumfold Zsófia: 3. helyezet
November:
Körzeti grundbirkó (Bakonycsernye):
- II.k.cs. 45-65 kg-os súlycsoport: Czövek Márió;
- III.k.cs. 45-65 kg: Makk Péter:
3. helyezet
December:
Körzeti asztalitenisz bajnokság
(Bodajk):
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- egyéni: Nagy Patrik; Fehér Georgina;
- csapat: Szabó Balázs – Nagy
Patrik;
Fehér Georgina – Pálfi Tímea: 1.
helyezet
- egyéni: Pálfi Tímea: 2.helyezet
Mikuláskupa (Bakonycsernye):
- 3. helyezet lett az iskola labdarúgó csapata. Csapattagok: Nagy
Patrik, Nagy Sándor, Rozsnyai
Dominik, Udvari Milán, Szabó Dániel, Nyerges Roland, Czira Levente,
Szabó Balázs
Karácsonyi váltóverseny (Bodajk):
- 4. helyen végzett az iskola vegyes csapata. Csapattagok: Körmendi Attila, Makk Katalin, Oláh Sára,
Varga Barnabás, Nyerges Roland,
Stumfold Zsófia, Dobos Elvira, Burján Veronika
Január
Körzeti Diák Olimpia Futsal (teremlabdarúgás)(Mór):
- Az iskola csapata 5. helyen végzett. Csapattagok: Nagy Patrik, Nagy
Sándor, Rozsnyai Dominik, Udvari
Milán, Szabó Dániel, Czira Levente,
Szabó Balázs
Február:
Úszás Diákolimpia:
- Iskolánk tanulói sajnos nem értek el előkelő helyezést. Résztvevők:
Kiszely Vincze (50m hát; 50 m gyorsúszás), Kiszely Zselyke(50 m hát; 50
m mell), Pesti Borbála (50m mell)
Körzeti egyéni sakkverseny (Mór):
- 4 tanulóval indultunk: Makk Péter, Varga Jonathan, Kiszely Vincze
és Király Gergely, közülük Király
Gergely 3. helyen végzett;
Körzeti terematlétika (Bakonycsernye):
- helyből távolugrás: 1. helyezett:
Király Gergely
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- tömöttlabda dobás hátra: 2. helyezett: Könnyű Ákos
- magasugrás: 3. helyezett:
Rozsnyai Dominik
Kézilabda diákolimpia (Wekerle):
- Az iskola csapata 2 fordulós kézilabda versenyen a 3. helyen végzett
a 3.k.cs. lány kategóriában. Csapattagok: Dobos Elvira, Stumfold Zsófia,
Palocsai Linda, Burkali Vanessza,
Dobszai Sára, Laki Anna, Lóderer
Dorka.
Március:
Körzeti Torna verseny (Mór):
- 2. osztály egyéni összetett: Dobos Szimóna, Király Gergely,
- 6.osztály egyéni összetett: Borostyán Margarita;
- csapat lány: Dobos Szimóna,
Kiss Evelin, Pesti Borbála, Borostyán Szidónia: 1. helyezet
- 2. osztály csapat fiú: Király
Gergely, Laki Balázs: 2. helyezet
- 2. osztály csapat fiú: Kiszely
Vincze, Könnyű Ákos: 3. helyezet
Zimmerman kupa (Mór):
- Az iskola fiú labdarúgó csapata
4. helyen végzett.
- Az iskola lány kézilabda csapata
a 3.helyen végzett

András, Czövek Márió, Király Gergely, Kiszely Vincze, Könnyű Ákos,
Laki Balázs, Magda Milán, Varga
Jonathan.
Diáknap Fehérvárcsurgó:
- Az iskola 1. k.cs. fiú labdarúgó
csapata 1. helyen végzett. Csapattagok: Magda Milán, Appel Maja,
Kiszely Vincze, Király Gergely,
Könnyű Ákos, Laki Balázs, Varga
Jonathan Burján András.
- Az iskola 3.k.cs. lány kézilabda
csapata a 2. helyen végzett
Nagy öröm számunkra, hogy a
kis létszámú iskola lévén, tanulóink
egész évben aktívan sportoltak. Csapatban: 10 érem; 4 arany, 2ezüst, 4
bronz. Egyéniben: 15 érem; 6 arany,
3 ezüst, 6 bronz.
Sok segítséget kaptunk a szülőktől, alapítványunktól és az önkormányzattól a gyermekek utaztatásához. Köszönjük az önzetlen
segítségüket és bízzunk abban, hogy
a következő évben is gyümölcsöző
lesz az együttműködésünk. Keressük a lehetőséget az úszásoktatáshoz
is, hogy tanulóink a 8.osztály végére
ebben a sportágban is helytálljanak,
illetve rendelkezzenek a magabiztos
úszástudással. Tervezem ezen kívül a
kosárlabdát is oktatni, megszerettetni a diákokkal, hogy még több versenyen indulhassunk. Ehhez a helyi
feltételeket kell jövőre biztosítani.
Labdarúgásban jövőre is nehéz év
áll előttünk, ugyanis a focista fiúk
nagy része elballag. Ezért igyekszem
felvenni a kapcsolatot a Csókakő
Váralja SC-vel az utánpótlás sikeres
megoldása érdekében.

Április
Kispályás labdarúgás Körzeti Diákolimpia (Mór):
- IV. kcs. fiú labdarúgó csapat 2
forduló után a 4. helyen végzett
Körzeti Diákolimpia Labdarúgás
(Mór, Fehérvárcsurgó):
- Az iskola 3.k.cs. csapata az 5.
helyen végzett. Csapattagok: Bokor
Tamás, Czira Levente, Kiss Milán,
Köszönöm tanulóink munkáját,
Király Csongor, Szabó Balázs, Nyerges Roland, Király Gergely, Burján még egyszer gratulálok az eredméAndrás.
nyeikhez!
- Az iskola 2.k.cs. csapata a 4.
Kun Gábor
helyen végzett. Csapattagok: Burján
testnevelő tanár
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Az általános iskola év végi beszámolója - 2014/2015 tanév
Az idei év célkitűzése, hogy diákjaink hasznosítható tudást szerezzenek, gondot fordítottunk a tehetséggondozásra, a gyengébb tanulók
felzárkóztatására.
Folyamatosan
figyelemmel kísértük a gyermekek
teljesítményét, fejlődését. Tanulóink sport és tanulmányi versenyeken sikeresen helytálltak és jó eredményeket értek el.
Az idei tanévben a szakkörök
beindításával, a gyerekek tehetségének kibontakoztatása volt a
célunk. Angol, furulya, énekkar,
színjátszás, kézműves, alsós számítástechnika, Bozsik-program, német, honismereti. Részt vettünk az
Országos Kompetencia-mérésben,
magyar, matematika és német tantárgyból a 6. és 8. osztályosokkal. A
német mérés eredménye 87% lett.
Elkészítettük az 1. osztályosoknál a
Differ- mérést.
Az idei évben is sok tanulmányi
versenyen vettünk részt, néhányat
kiemelnék közülük, ahol szép helyezéseket értek el diákjaink.
Kazinczy természettudományi
verseny 1. helyezés: Szatzger Martin, Fehér Georgina, Kiszely Virág, Szabó Balázs; Körzeti népdaléneklési versenyen Fehérvárcsurgó
mindkét csoport 3. helyezés Kiszely
Zselyke, Kiszely Vince, Appel Maja,
Kiszely Róza, Szabó Karina, Varga
Barnabás. Megyei Környezetvédelmi és Egészségügyi vetélkedő Székesfehérvár, Kiszely Virág, Fehér
Georgina,Szatzger Martin 1. helyezés. Természetismereti vetélkedő:
Táncsics Mihály Gimnázium Mór
Kiszely Virág, Szatzger Martin, Fehér Georgina 3. helyezés. Felsővárosi Általános Iskola Víz Világnapja

verseny: 4 helyezés: Szatzger Martin, Kiszely Virág.
Gratulálok ezekhez a szép eredményekhez, büszkék vagyunk diákjainkra, hogy ennyi dicsőséget szereztek iskolánknak.
A nyolcadik osztálynak pályaválasztási tanácsadást tartottunk a
környező középiskolai igazgatók
részvételével. A híresztelések ellenére a csókakői általános iskolából
a legjobb gimnáziumokba, szakközépiskolákba kerülnek be tanulóink. Minden évben az első helyen
megjelöltre. Ebben a tanévben is
így volt. 1 tanulónk első helyen jutott be a Széchenyi Szakközépiskola
kéttannyelvű tagozatára 260 gyermek közül, de a Kodolányi Gimnáziumba, Táncsics Mihály gimnáziumba, I. István szakközépiskolába
és szakmunkásképzőbe nyertek felvételt tanítványaink. Tisztességes,
becsületes embereket nevelünk, akik
megállják a helyüket az életben.
Aktívan részt vettünk a falu életében: szüreti felvonuláson táncoltak
az elsős és a felső tagozatos néptáncosok, Szálka fesztiválon, október
23.-i megemlékezést közösen ünnepeltük a faluval, az adventi vasárnapok aktív részesei voltunk, március
15- i ünnepség az iskolások rendezésében zajlott, az Aradi- vértanúk
napjáról, a Mikulásról, a farsangról,
a Június 4.-i összefogás napjáról a
vár alatti Trianon emlékműnél emlékeztünk meg.
A kulturális rendezvényeink a
következők voltak: színházlátogatás, Kulturális Gála, Idősek napja,
Anyák napja, Zenei Világnap, várfelszabadulásának napja, Víz Világnapja, Föld Napja, gyermeknap,

Majális, Márton-nap, műsort adtunk
az Autista napon.
Lengyel
testvérkapcsolatunk
nagyon jól működik, áprilisban 20
gyermekkel töltöttek nálunk 4 napot. A jövő tanévben mi látogatjuk
meg Byczyna-i barátainkat. Köszönöm a szülők , a civilek, szervezetek, támogatását, a polgármester
segítségét.
Az osztályfőnökök kirándulásokat szerveztek: 1-2-4 osztály Dunakanyarba látogatott, Visegrádot,
Szentendrét és Esztergomot tekintették meg. A 3. osztályosok két napos
Erzsébet-kiránduláson vettek részt. 5.
osztály Budapesten töltött két napot.
Hatodikosok Bakonyban Vinyére kirándultak. 7-8. osztály a Velencei- tó
környékével ismerkedett.
Iskolánk létszáma: 84 fő.
Bejáró tanulóink: Sörédről 4 fő,
Csákberényből 6 fő, Bodajkról 8
gyermek.
Iskolánkban napközi otthonos
ellátás működik, melyet 40 gyermek vett igénybe. Menzás tanulóink
száma 16 fő.
A tanévben nem volt igazolatlan
mulasztás, egy főre jutó mulasztott
napok száma 9,52 nap.
A gyermekek szabadidős programjainak koordinálását a diákönkormányzat végezte. Havonta értékeltük a gyermekek tanulmányi és
közösségi munkáját, meghirdettük
a hónap tanulója, a hónap osztálya
címet. Ünnepélyes keretek között
diákigazgatót választottunk, aki átvette az iskola irányítását, színes
programokkal és versenyekkel gazdagította a gyermekek napját.
Tantervi követelményeknek mindenki eleget tett.
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9
ellátottsá-

Iskolánk tanulmányi átlaga 4,3
20 gyermek kitűnően teljesített, 11 tanulónk jeles eredményt
ért el.
Az 1. osztályosok szöveges értékelést kaptak, 4 gyermek kiválóan
teljesített:
Förhétz Lili, Fűrész Eszter,
Hegedüs Boróka, Magda Milán
Kitűnő eredményt értek el:
- 2.osztályból: Appel Maja,
Kiszely Vince, Király Gergely, Varga Jonatán
- 3. osztályból: Király Eszter,
Makk Liliána, Tóth Éva,
- 4. osztályból: Pavlitzky Laura,
Körmendi Attila, Varga Barnabás
- 5. osztályból: Szabó Balázs
- 6. osztályból: Bokor Ráchel,
Lóderer Dorka, Kiszely Kincső,
- 7. osztályból: Szatzger Martin
- 8. osztályból: Kiszely Virág
Tanulóink részt vettek az országos német levelező versenyen, melyen kiemelkedő eredményt értek el.
Kiszely Kincső, Laki Anna, Lóderer
Dorka, Király Anna, Pavlitzky Laura, Dobszai Sára, Bokor Ráchel,
Burkali Vanessza, Lojt Laura.
Három tanuló díszoklevelet kapott, akik országos hírnevet szereztek iskolánknak. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk. Kiszely Virág, aki
az országos „Itthon vagy otthon”
földrajz verseny Tatai döntőjében
2. helyezést ért el, Fejér megyéből
egyedüliként. Varga Barnabás 4.
osztályos tanuló, aki az országos
honismereti versenyen 1. helyezést
ért el. Fehér Elizabet, aki az országos matematika verseny döntőjé-

ben 600 gyermek közül kiemelkedő György polgármester úrnak, képviselőknek, polgármesteri hivatal
eredményt ért el.
dolgozóinak, a Luxemburgi Baráti
Tavalyi évtől új hagyományt ve- Társaságnak, a civil szervezetekzettünk be. Dicsőségtáblát avattunk, nek, vállalkozóknak, az iskola volt
melyre annak a 8. osztályos tanuló- diákjainak.
nak a neve kerül fel, aki nyolc éven
Külön köszönetem fejezem ki,
keresztül kitűnő tanulmányi ered- Laki Lászlóné Marikának az egész
ményt ért el és dicsőséget szerzett a évben gyújtott önzetlen munkájáversenyek során iskolánknak. Ebben ért, amit a színjátszó csoportban
a tanévben Kiszely Virág neve kerül végzett.
fel a táblára. A hagyomány másik
része, hogy a dicsőség táblára felIdén először a tanév vége után
került tanuló, arany medált kap em- napközis tábort szerveztünk 12
lékbe az iskola képével. Gratulálunk gyermek élt a lehetőséggel, érdekes
Kiszely Virágnak, édesanyjának és programokkal készültünk, tanulóink
édesapjának.
nagyon jól érezték magukat.
Ábele Mártonné, Emma néni a
nyugdíjazása után még 3 évig tanított fizikát, és most úgy döntött
végleg nyugdíjba vonul. Köszönetet
mondunk a tantestületnek nyújtott
segítségéért, az alapítványi munkájáért. Külön köszönetet mondok a
nekem adott tanácsért, útmutatásért.
Hálánkat egy arany medállal köszöntük meg.
Tovább épült szépült iskolánk:
elkészültek a folyosó ablakai, a bejárati ajtó, a régi épület udvar felöli
festése.
A nyári terveink: Osztálytermekben, közös helységekben tisztító
meszelést végzünk. A szülői Szervezet segítségével az alsó épületben
mosdó kialakítására kerül sor. Kezdődik a társadalmi munka, kérem a
kedves apukákat, aki teheti, jöjjön
és segítsen nekünk!

Ebben a tanévben is nyertünk az Erzsébet-tábor pályázaton, 23 tanulóval, június 21- 26- ig
Fonyódligeten táboroznak focistáink, vasárnap reggel 8-kor indultak
az iskola elől.
A népművészeti tábor Balatonberényben lesz augusztus 2-8-ig.
Bejelentések:
Az iskola nyári nyitva tartása:
minden szerdán 8- 12 óráig
A 2015/2016-os tanév szeptember
1-jén, kedden 8 órakor kezdődik.
A tankönyv- osztásról értesíteni
fogjuk a szülőket.
Minden gyermeket kérek arra,
hogy a nyári szünetben vigyázzon a
testi épségére!
Köszönöm a tantestületnek az
egész éves munkáját!

A nyárra mindenkinek jó piheEzúton szeretném kifejezni kö- nést és tartalmas kikapcsolódást kíszönetemet az egész éves munká- vánok, hogy újult erővel kezdhessük
ért, támogatásért: a Móri Tankerület a következő tanévet!
igazgatójának Pojányi Balázsnak és
a tankerület dolgozóinak , a Szülői
Bócz Éva
szervezetnek, szülőknek, Fűrész
Tagintézmény-vezető
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Napközis Gyermektábor
A Vértesalja Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti Szolgálata

NAPKÖZIS TÁBORT
szervez

6-14 év közötti csókakői gyermekek számára
augusztus 10-11-12. napjára 8.00-16.00-ig.

A tábor díja gyermekenként 4000 Ft,
ami tartalmazza minden napra az ebédet és uzsonnát,
valamint a felmerülő útiköltséget és belépő díjakat.

Tervezett programok
1. NAP- VELENCEI-TÓ
- strandolás a Velencei-tavon

2. NAP- CSÁKBERÉNY
- látogatás a Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumba, Csákberénybe
- túra a Vértesi Panoráma Tanösvényen

3. NAP- CSÓKAKŐ
- délelőtti program a Barkócaberkenye Néptánccsoport tagjaival
- bográcsozás
- vizes-program, foci

Jelentkezni lehet a 0630/450-5623-as telefonszámon
vagy hétfőnként a Polgármesteri Hivatalban
Forstner Éva gyermekjóléti családsegítőnél.
A tábor létszáma korlátozott!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Vereséggel zártuk a bajnokságot
Vereséggel zártuk az idei bajnokságot, s ezzel az eredménnyel
a hetedik helyen végeztek fiaink a
pontvadászatban. Megkezdődött a
következő idényre történő felkészülés, a nevezés intézésének folyamata elindult. Sportvezetőink, most
sem pihennek, hiszen ilyenkor van
az átigazolási időszak. Ezeknek az
ügyeknek az intézése és a nyári felkészülés a fő események most a csapat háza táján. Az utolsó fordulóban
a következő eredmény született.
Fejér Megyei III. osztályú bajnokság 22. forduló 2015. május
31.
Váralja
SC
Csókakő
–
Sárszentmihály 2 – 3 (1 – 3)
Gólszerzők: Szabó Szilárd 43’,
Kadlecsik Péter 80’ (Csókakő)
Fenyves Péter 24’, 33’ (2) Gurdon
Gábor 35’ (Sárszentmihály)
Az utolsó fordulóban már minden eldőlt lényegében. A hetedik
hely már biztosítva volt, hiszen vereség esetén sem tudta volna megelőzni a Tác-Csősz csapata a mieinket, s a sörédiek is nyugodtan ihatták
már a héten a sörüket, hiszen az ő
hatodik helyük is megvolt. Így nem
kellett izgulniuk nekik sem a saját,
sem pedig a csókakői meccs miatt.
A Sárszentmihály hamar megmutatta, hogy nem kívánnak udvarias
vendégek lenni, s az első félidőben
bizony már bebiztosították a vezetést. Fenyves Péter két alkalommal
betalált kapunkba. Mint megtudtuk a gólszerző Fenyves Péternek
a móri polgármesterrel nem csak
névrokonsága, hanem igazi vérrokonsága is fenn áll, hiszen a város-

vezető fia játszott és volt kétszer is
eredményes a sárszentmihályiaknál.
A móri polgármester egyébként jelen volt a mérkőzésen, mivel átjött
hozzánk megnézni fia csapatának
meccsét, s jelenlétével megtisztelte a csókakőieket is. Aztán Gurdon
Gábor talált be még egyet és ezzel
a góllal nyugodtan dőlhettek volna hátra a sárszentmihályi szakvezetők a kispadon, ha a félidő vége
előtt Szabó Szilárd gólja nem hozta
volna vissza a csókakői reményeket. A második félidőre aztán más
is lett a játék képe, a mihályiak egy
kicsit visszább vettek a tempón, a
mieink pedig szépen szerették volna befejezni az idényt és magasabb
sebességfokozatba kapcsoltak. Ám
ez is csak egy újabb szépítő gólra
volt elegendő, amit a 80. percben
Kadlecsik Péter lőtt a kapuba. A
végén már nem sikerült újabb találatokat szerezni egyik csapatnak
sem, így 3-2-es végeredménnyel a
Sárszentmihály nyerte a találkozót.
A bajnokságot a Jenő csapata nyerte

meg, a Videoton Baráti Kör a második helyen végzett, s harmadikak
lettek a sárszentmihályiak. A gólkirályi címet Bogó Csaba nyerte el
a Jenő csapatából 34 góllal, Szabó
Szilárd 14 góllal a negyedik helyen
végzett a góllövő listán.
A bajnokság vége után a csapat,
a szakvezetés és a törzsszurkolók
megtartották az idényzáró bankettet, ahol a folytatásról döntöttek, így
reményeink szerint 2015/2016-os
szezonban tovább biztathatjuk, az
immár 75 éves egyesület csapatát.
A csapatot a jövő évben is Szabó
Zsolt vezetőedző irányítja majd. A
drukkereknek, érdeklődőknek, családtagoknak ezúton is köszönjük a
támogatást, biztatást. A nyári szünet után folytatjuk, és továbbra is
számítunk a támogatásukra! Hajrá
Csókakő!
Csókakő, 2015. június 23.
Fűrész György
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Indul a nyári kupa!
Az idei évben immár negyedik alkalommal a Váralja SC Csókakő megrendezi a Nyári Kupát. A torna a
terveink szerint egy napos lesz, és a füves pályánkon kerül megrendezésre. Reméljük, hogy minél több csapat
jelentkezik Csókakő kupasorozatára.
Egyesületünk, 2015.07.11. kispályás labdarúgó tornát rendez. A Jordán Parkerdőben található füves pályán fog zajlani a játék. Csapatok maximum tíz fővel nevezhetnek. Játék idő egyszer 25 perc,és 6 játékos
tartózkodhat egyszerre a pályán 1-1 csapatból.
Megkülönböztető trikó vagy egyforma színű mez használata kötelező. Éles, csavaros labdarúgó cipő
használata nem engedélyezett. Mivel öltözőink száma korlátozott, sajnos mindenki számára nem tudunk
biztosítani külön helyiséget, de sok jó ember kis helyen is elfér alapon, megoldható az öltözködés és a zuhanyzás kérdése.
Az első három helyezett díjat kap serleg formájában. Nevezési díj 10 000 Ft
Csókakő, 2015. június 30.
Rácz László elnök

Augusztus a kertben
Az augusztus is száraz, meleg
hónap, öntözni kell, de a hónap
közepétől csak módjával, hogy a
hajtások beérjenek mire a hideg
idő beköszönt. Különösen fontos
ez a fagyérzékeny növényeknél
(pl. füge, gránátalma, selyemakác,
citrusok). A permetezés minden
növénycsoportnál szükséges. Most
van a fásszárú növények (diszfák,
diszcserjék, gyümölcsfák) fajtái alvószemezésének az ideje. Az alany
a nemes közeli rokona legyen. Tvagy chipszemzést alkalmazzunk.
A komposztot is forgassuk át, ha kiszáradt, öntözzük be.

A díszkertben nem csak a rövid
tenyészidejű egynyáriakról (búzavirág, szagos lednek, borzaskata,
nyári szarkaláb stb.) lehet gyűjteni
magot, hanem az évelőkről is. Ezt a
munkát kössük össze az elnyílt virágfejek eltávolításával..
A hónap második felében különösen sok a tennivaló. Lehet már a
kertbe ültetni a fenyőket és az örökzöldeket. Új gyep telepítésének is ez
a legjobb ideje.
Évelők tőosztása és elültetése is
most aktuális, mert a fagyokig jól
begyökeresednek. Az örökzöldek
(tuja, boróka, tűztövis, fényeslevelű

és örökzöld lonc stb.) félfás dugványait fólia vagy üveg alá, hidegágyba tűzdeljük. Meg lehet kezdeni a
kora tavasszal nyíló hagymások (tulipán, jácint, nárcisz) és hagymagumósok (krókuszok) kiültetését.
A haszonkertben villás végű karóval támasszuk alá a gyümölcstől
roskadozó ágakat. A cseresznye- és
a meggyfákat is most ifjítsuk.
A szőlőben a hosszú hajtásokat
csonkázzuk és kötözzük. A fürtöket
beárnyékoló leveleket távolítsuk el.
A zöldségeskertben lehet még ültetni hónapos retket, áttelelő spenótot,
salátát és petrezselymet.

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

