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Tisztelt Csókakőiek!
Megint eltelt egy év, s most a dec-

ember havi újságunk az év utolsó lap-
jaként jelzi számunkra, hogy bizony a 
2016. év végére érkeztünk. A mostani 
újságban természetesen a közmeghall-
gatáson, falugyűlésen elhangzott be-
számolómat is elolvashatják, amiben 
megpróbáltam összefoglalni az elmúlt 
2016-os esztendő főbb számait és ese-
ményeit.

Az elmúlt hónapban, ünnepeltük 
a Csókakői Mesevár Óvoda fennállá-
sának 40. évfordulóját. Az évfordu-
lón jelen voltak a jelenlegi ovisok és 
az „öreg ovisok” is, így jómagam is, 
akik műsorokkal, megemlékező be-
szédekkel köszönték meg az elmúlt 
négy évtizedet. Jó volt látni, az egyko-
ri dolgozók és a mai dolgozók koszo-
rúját. Meglepő volt, hogy ennyi ember 

csatlakozott már az elmúlt években az 
ovihoz, s mennyien dolgoztak eddig 
azért, hogy Csókakőn óvoda legyen. 
Tóthné Giczi Ildikó jelenlegi óvoda-
vezető és Ács Imréné Ibolya nyugal-
mazott óvodavezető emlékeztek meg 
a kezdetekről, a jelenről és a folyta-
tásról. A község nevében ezúton is kö-
szönjük áldozatos munkájukat, s azt, 
hogy napról, napra vigyáztak ránk, s 
gyermekeinkre! Köszönjük!

Az idei évben is megrendezzük az 
adventi várakozást, amit most hétvé-
gén november 27-én vasárnap 17 óra-
kor kezdünk el. Ezután még három hét-
végén december 4-én, december 11-én 
és december 18-án szintén 17 órakor 
kezdjük a gyertyagyújtás ünnepélyes 
felvezetését. December 18-án, termé-
szetesen az előző évekhez hasonlóan 
megrendezésre kerül a Falukarácsony 
is. December 17-én szombaton a Szent 

Donát Plébánia Templomban 17 órától 
a móri Magnifi cat Kórus, a székesfe-
hérvári Fejér Megyei Szent György 
Kórház Kórusa valamint a Csókakői 
Egyházi Kórus fog koncertet adni. A 
kórusművek mellett, a közelmúltban 
felújított orgonánkat Mórocz Tamás 
plébános fogja megszólaltatni. A kará-
csony előtti templomi koncertsoroza-
ton a Csókakői Karitasz adományokat 
gyűjt majd a rászorulóknak. Templo-
munkban az éjféli misét december 24-
én 24 órai kezdettel rendezi az egyház, 
amire mindenkit ezúton is szeretettel 
várunk!

Befejezésül áldott, békés kará-
csonyt kívánok, a magam és az önkor-
mányzatunk nevében. A 2017-es évre 
pedig eredményekben gazdag, és  bol-
dog új évet kívánok mindenkinek! 

Csókakő, 2016. november 24.                                                            
Fűrész György polgármester
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A 2016. év innen november-
ből visszatekintve a kiegyensú-
lyozott gazdálkodás éve, ám ezt 
belülről megélni, a felmerülő 
veszélyeket, hibalehetőségeket 
tekintve, újra átgondolva a mö-
göttünk hagyott évet megállapít-
ható, hogy ez az év sok kihívás 
elé állította a hivatalt, illetve a 
képviselő-testületet is. 

A 2016. év, mint gazdálko-
dási év anyagiak szempontjából 
stabilnak mondható, ha nem is 
bővelkedtünk pénzügyi forrá-
sokban, a hivatali dolgozók által 
végrehajtott, a képviselő-testület 
által meghatározott költségvetés 
megalapozott volt. A polgármes-
ter és a képviselő-testület, jegyző 
és a hivatal a realitások talaján, 
a lehetőségek maximális kihasz-
nálásával végezte a munkáját. 
Természetesen az előbbi megál-
lapítás nem azt jelenti, hogy meg 
vagyok elégedve, s nyugodtan 
hátradőlhetünk, hiszen a 2016-os 
évben számos fordulat is jelle-
mezte működésünket, de a község 
vezetése igyekezett az adott hely-
zetből a legkedvezőbbet kihozni. 
Jól látható, hogy az önkormány-
zati rendszer egy adminisztrációs 
átalakuláson megy keresztül, ami 
magával hozza az informatikai 
rendszer korszerűsítését is. Ez a 
végrehajtás szempontjából a hi-
vatal dolgozóit komoly kihívások 
elé állítják, s egyelőre nem tud-
juk, hogy ennek a folyamatnak 
a végén a törvényalkotóknak mi 
a célja, s egyfajta központosítás 
elején vagyunk e, vagy csupán 
egységesíteni akarják az önkor-

mányzatok rendszereit. A válto-
zások, persze többletterhet jelen-
tenek a hivatalnak, s az idén egy 
népszavazást is tartottunk, ahol 
a község lakosságának 59.5%-
a részt vett, s 98.22%-a nemmel 
szavazott a feltett kérdésre, ezzel 
megerősítve a képviselő-testület 
ez ügyben meghozott határoza-
tait, állásfoglalását. Az idei év-
ben az időjárás a téli hónapok-
ban kíméletesebb volt hozzánk, 
ám a nyáron öt komoly vihar ért 
el bennünket, meggyarapodtak a 
villámkárok is, amik komoly vil-
lamossági és informatikai károkat 
okoztak. Az utak megrongálódá-
sa a lejtési viszonyok miatt újabb 
kihívások elé állított bennünket, 
hiszen számos hegyi úton lénye-
gében eltűnt a padka, s jelentős 
fagykár után, a jégverés is újabb 
károkat okozott a községet körül-
ölelő szőlőkben. A nehézségeken 
túl természetesen ápoltuk a ha-
táron túl nyúló kapcsolatainkat, 
minden testvértelepülésen eleget 
tettünk a meghívásoknak, jártunk 
Nyárádszeredán, Nyárádsellyén, 
Csíkszeredán, Lendván, Völgyi-
faluban, Éberhardon, voltunk 
Luxemburgban Heffi ngenben, s 
lengyel barátainknál is jártunk 
Byczynában. 

Az idei évben befejeződött az 
NKA kiírásában a könyvtár pá-
lyázatának megvalósítása, így az 
új könyvtár mintegy 2.7 milliós 
bútor felújítási programban vehe-
tett részt, ezzel is tovább fejleszt-
ve a Csókakő Idősek Otthonába 
költözött könyvtárunk eszközel-
látottságát. Az idősek otthonánál 

maradva, a közel 15 milliós köve-
telésünk okán a Székesfehérvári 
Törvényszékre benyújtott fi zetési 
meghagyásunkat a Jobb Otthon 
Alapítvánnyal szemben, a bíróság 
még mindig nem tudta megítélni 
első fokon, immár két éve, így 
ennek az ügynek a végéről, vagy 
fejleményről még mindig nem tu-
dok beszámolni. Összekötöttük 
és leaszfaltoztattuk a Csókakő-
Csákberényi Borút hiányzó sza-
kaszát 50 méter hosszan, mintegy 
200 m2 nagyságban. Az út aszfal-
tozási költsége 1 millió Ft volt, 
amit saját beruházásban fi nanszí-
roztunk meg. Fejlesztettük a fotós 
felszerelésünket is egy 225 ezer 
Ft értékű obijektívvel gazdago-
dott az eszközállományunk, amit 
sajáterőből fi nanszíroztunk meg. 
A Művelődési Ház elé a képvise-
lő-testület, a községet megalapító 
szőlőművelő őseinkre emlékez-
ve, egy szoborcsoportot állítatott.  
A várprogramban lévő Csókakői 
Vár régészeti feltárásának utolsó 
szakaszába érkezett. A vár feltá-
rását az MNV Zrt. szervezésében 
végzi a Szent István Király Mú-
zeum. A vár alsóudvarának feltá-
rásának utolsó harmadát a tervek 
szerint az idei évben befejezték 
volna, de olyan komoly építmé-
nyeket és épületmaradványokat 
találtak, több történelmi rétegből, 
hogy ezt az idei évben a feltárt te-
rület ismeretében nem volt lehet-
séges befejezni, így a jövő évben 
is a feltárások fognak folytatódni. 
A feltárás költsége a várban 18 
millió Ft volt, amit teljes egészé-
ben az MNV Zrt. fi nanszírozott, 

KÖZMEGHALLGATÁS, FALUGYULÉS BESZÁMOLÓ
CSÓKAKO 2016. ÉVI MUKÖDÉSÉROL
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a községnek ehhez nem kellett 
önrésszel hozzájárulnia. Az idei 
évben is az összes külterületi utat 
karban tartottuk, a tél végét köve-
tően kátyúztunk, és a problémás 
helyeken is helyreállítottuk az 
utakat, a várvölgyi záportározók 
is kijavításra kerültek. Kiemel-
ném a Dózsa Gy. Ady E. utca 
sarok kijavításra került, lefedtük 
az árkot, a Petőfi  S. utcában a 
lyuknak nevezett tisztító árokrész 
is lefedésre került, s az Arany J. 
utca, Petőfi  S. utca folyókáját is 
kiaszfaltoztattuk. Ezeket a tavalyi 
közmeghallgatáson jelezték fe-
lénk a lakók. Ezeken túlmenően 
útjavítást végeztünk a Gábor An-
dor utcában, a Bacsó Béla utcá-
ban, és nagyjavítás volt a Közép-
magyalosi dűlőben, és az Eötvös 
utcában, az összes községi úton 
kátyúztattunk, ezek összeségében 
4.5 millió Ft-ba kerültek. A sport-
öltözőt, óvodát, Művelődési Há-
zat kimeszeltettük, ezeknek az 
épületeknek a karbantartási költ-
sége 1 millió Ft volt. A karban-
tartási munkákat saját erőből vé-
geztettük el. Az általános iskola 
felújítását, éves karbantartását a 
közmunkásaink segítségével el-
végeztettük, az 1.3 millió forintos 
költséget a KLIK, az Alcoa, és 
a Johnson fi zette, így az idei év-
ben nem kellett hozzájárulnunk 
anyagilag az iskola felújításához. 
Az E.ON Gáz az Alsó-magyalosi 
úton az SzGyF beruházásában 
gázműfejlesztést hajtott végre az 
AutiFarm gázellátásának bizto-
sítása érdekében, 4 millió Ft ér-
tékben. A fejlesztést teljes állami 
támogatásból fi nanszírozták. A 
Kossuth Lajos utca járdáiból a 
Hollósy-dombon 300 méter hosz-
szan, 380 m2 felújításra került, 

térköveztettük a járófelületet, en-
nek összköltsége 5.8 millió Ft-ba 
került, aminek egy részét Bognár 
Gábor alpolgármester felajánlott 
két évi teljes tiszteletdíjából: 3.2 
millió Ft, másik részét pedig ön-
erőből fi nanszíroztunk. A járda-
építés során a feltárást követően 
szembesültünk több problémával, 
így a Kossuth utcai járdaépítést 
végeztető önkormányzat a fel-
színi vízelvezetés problémájának 
megoldásával is kénytelen volt 
szembe nézni. A beruházás során 
a 11 db vízelnyelő kijavításra ke-
rült, a fogadócsatorna elemeket 
kitisztíttattuk, három 15 méteres 
szakaszon földcserére is szükség 
volt, az összes ereszcsatornának a 
vizét közvetlenül a főcsatornába 
vezetettük, és felújítottuk 300 mé-
ter hosszan a folyókát is. A közút 
elvárásainak megfelelően meg-
szüntetésre kerültek a szabványos 
lejtések betartásával a lépcsők, és 
a védőkorlátok is az előírásoknak 
megfelelően a veszélyes helyekre 
felkerültek. A pótmunkák még 4.7 
millió Ft-ot emésztettek fel, amit 
szintén önerőből fi nanszíroztunk 
meg. A feltört betonjárdát össze-
törettük és a Látóhegyi utat 300 
méter hosszan ennek az anyagnak 
az újrahasznosításával 667 ezer 
Ft költséggel felújítattuk. Mind-
ezeket a felújításokat a képvise-
lő-testület a tavalyi falugyűlés 
alkalmával elhangzott lakossági 
kéréseknek megfelelően hajtotta 
végre. Reméljük, hogy a Kossuth 
utca itteni szakaszán a pincékben 
lévő vizek elapadnak, és a csapa-
dékvíz a megfelelően kialakított 
csatornában folyik majd. 

Sikeres BM pályázaton va-
gyunk túl, a Tölgyfa utcát sikerült 
végre leaszfaltoztatni. A Tölgyfa 

utca mintegy 1 kilométer hosszan 
lett teljesen felújítva, a beruhá-
zás összértéke 15 millió Ft volt, 
amiből az állam 12.5 millió Ft-ot 
adott. Az idei évben tovább bőví-
tettük gépparkunkat is, a község-
gazdálkodás a közmunkaprogram 
keretében 4 millió Ft-ot nyertünk 
így a községgazdálkodás megfe-
lelő létszámmal tudta biztosítani 
a község közterületeinek fenntar-
tását, a béren kívül, az eszköz-
parkunk is bővült gallyaprítóval, 
gallyvágó 3.9 méter fesztávolsá-
gú sthill fűrésszel, profi  fúróval, 
köszörűvel, az eszközfejlesztés-
re 700 ezer Ft pályázati pénzt 
tudtunk szerezni. Részt vettünk 
a Ginop pályázatban is, ahol 1.4 
millió Ft-ot sikerült nyernünk a 
községgazdálkodás létszámbőví-
tésére. Az idén a Merkantil Bank 
kedvező kamattámogatott fi nan-
szírozásának és a Vértesker Kft. 
segítségének köszönhetően, egy 
kommunális célokra használható 
kistrakort, pótkocsival, hótolóla-
páttal, sószóróval hadrendbe állí-
tottunk, aminek beruházási értéke 
6.2 millió Ft, ezen kívül teljes 
felújításra került a községi kisau-
tónk a Mercedes, aminek felújítá-
sát a Vértesker Kft. ügyvezetője 
Visegrádi József vállalta magára, 
ezzel segítve községünk géppark-
jának fejlesztését, karbantartását.

A beruházások mellett meg-
tartottuk rendezvényeinket is, a 
nemzeti ünnepeinkről az általá-
nos iskola segítségével emlékez-
tünk meg. Májusfát állítottunk 
április 30-án, majd május 7-én 
megtartottuk a hagyományos 
Tavaszköszöntő Majálisunkat. 
Pünkösd után az általános isko-
lások segítségével kidöntöttük 
a májusfát, majd elballagtattuk 
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a nagy csoportos ovisainkat, az-
tán a nyolcadikos diákjainkat. A 
Szent Donát Napi Búcsút az idén 
augusztus 7-én tartottuk meg, az 
egyház iránymutatása szerint, 
ezután pedig következett a Csó-
kakői Várjátékok. Az idei évben 
a Csókakői Várjátékok három 
napos volt, pénteken szeptember 
2-án a Vazul Vére című rock-
operát mutatták be a Csókakőre 
érkező közönségnek, majd szept-
ember 3-án számos program és 
érdekesség várta az idelátogató-
kat. Szeptember 4-én vasárnap 
Csókakői Vári Vásár és gyermek-
programok várták a közönséget. 
A Szüreti Felvonulást a Barkó-
caberkenye Néptánccsoport és a 
Csókakői Általános Iskola segít-
ségével október 8-án szombaton 
rendeztük meg. Ezúton is köszö-
nöm az állomásokon szolgálatot 
teljesítő önkéntesek, háziasszo-
nyok segítségét, nélkülük ez a 
rendezvény nem jöhetett volna 
létre. A Karitasz Napot október 
22-én, immár ötödik alkalom-
mal rendeztük meg a Katolikus 
Karitasz segítségével, aminek 
keretében egészségnapot, a civil 
szervezetek főzést, a karitaszosok 
ruhaosztást tartottak. Az idei év-
ben az Advent vasárnapjai kö-
vetkeznek, majd Falukarácsony, 
a templomban pedig éjféli mise 
várja a lakosságot. A községi ren-
dezvényeinken kívül számos ci-
vil kezdeményezés, rendezvény 
színesíti, teszi mozgalmassá a 
község hétköznapjait, ünnepeit, 
amiket általában a Csókakői Pol-
gárőrség és némely kiemeltebb 
rendezvénynél a Csókakői Ön-
kéntes Tűzoltóság is biztosít az 
önkéntesei által. Az ő munkáju-
kat is ezúton, és külön köszönöm, 

de köszönöm minden szervező-
nek, résztvevőnek, segítőnek az 
egész évben mutatott lelkesedést 
és munkát!

A 2017-es terveinkről is sze-
retnék néhány szót szólni. A jövő 
esztendőben 2017-ben a már ha-
gyományosnak mondható prog-
ramjainkat, rendezvényeinket 
meg fogjuk tartani. A látóhegyi 
tavak felé vezető móri út karban-
tartása és kijavítása továbbra is fő 
feladata lesz a következő évben 
az önkormányzatnak. Tovább sze-
retnénk folytatni a járda felújítási 
programot, valamint közútháló-
zat karbantartását, belterületen és 
külterületen egyaránt. A járdához 
kapcsolódóan a Látóhegyi út ja-
vítása tovább folytatódna. A még 
meglévő martaszfaltos útjainkat 
fel kellene újíttatni, igényelne 
már egy jelentősebb karbantartást 
ezeknek az utaknak az állapota. 
A buszforduló kialakítás tovább-
ra is napirenden van, a jelenlegi 
állapotot első körben biztonsá-
gosabbá kell tenni, majd pedig a 
kiváltással kapcsolatos terveket 
kell jövőre elkészíteni. Az Orvosi 
Rendelőre és a Mesevár Óvodára 
40 millió Ft értékben nyújtottunk 

be pályázatot a TOP-ban, ez a pá-
lyázat befogadásra került, és az 
első körben kedvező elbírálásban 
részesült. Várhatóan a TOP-os 
pályázattal kapcsolatban decem-
berben lesz a végső döntés, így 
reményeim szerint 2017-ben tel-
jesen felújításra kerül az Orvosi 
Rendelő, és megújul az óvoda is. 
Szeretnénk a Tűzoltószertárt fel-
újítani, annak környezetét rendbe 
tenni, a közvilágítást fejleszteni, 
óvodai konyhát felújítani, va-
gyongazdálkodásunkat minél ha-
tékonyabbá tenni. A várban jövő 
tavaszra a most feltárt épületeket 
tető alá fogjuk tenni, így itt 15 
millió forintos beruházás várható, 
a további feltárás a tervek szerint 
jövő nyáron folytatódik, így ott 
újabb 15 millió Ft-os MNV-és 
forrást tudunk erre a célra elköl-
teni. Bízom benne, hogy a képvi-
selő-testület által meghatározott, 
most kialakítandó jövő évi fej-
lesztési koncepció mentén sike-
resek leszünk, s remélem jó pár 
elképzelésünkhöz sikerül majd 
pályázati pénzt, és pénzügyi for-
rást is szerezni.

Csókakő, 2016. november 22.
Fűrész György polgármester
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40 ÉVES AZ ÓVODÁNK!
vett részt ezen a programon, a 
legjobb bizonyítéka annak, hogy 
óvodáinkban mekkora hangsúlyt 
helyezünk a népzene és a néptánc 
hagyományának megőrzésére.

A táncház után a gyermekek 
legnagyobb örömére követke-
zett a szülinapi torta. Sztrakay 
Zsombor édesanyja, gyönyörű 
„meseváras” tortát készített ne-
künk (amit ezúton is köszönünk), 
melynek négy tornyában 40 szál 
gyertya égett. A szülinapos dal 
közös eléneklése után megettük a 
tortát. Nagyon fi nom volt.

Ameddig mi falatoztunk, a 
színpadon berendezkedett a Me-
seerdő Bábszínház, és már kez-
dődhetett is az előadás. A báb-
játék Kippkoppról és barátairól 
szólt, és teljesen elvarázsolta a 
gyerekeket.

Közeledett az ebédidő, ami-
kor elköszöntünk a sörédi és 
csákberényi ovisoktól, nagyon 
örültünk, hogy velünk együtt ün-
nepeltek, és köszönjük az aján-
dékokat, amivel megleptek ben-
nünket.

E csodás nap után pontosan 
egy hetünk volt, hogy elvégezzük 
az utolsó előkészületeket a fel-
nőttek ünnepére.

Meghívóinkat már hetekkel 
ezelőtt eljuttattuk régi dolgozó-
inkhoz, és azokhoz az emberek-
hez, akiknek a munkája valami-
lyen módon kötődik, kötődött az 
óvodánkhoz. Nagyon nagy meg-
tiszteltetés volt számunkra, hogy 
szinte valamennyien elfogadták 
meghívásunkat. Vendégeink vol-
tak a régi és a jelenlegi óvodai 

Minden kerek évforduló, kö-
tődjön az kisebb vagy nagyobb 
közösséghez, különleges, kitünte-
tett helyet foglal el a szívünkben.

Óvodánk ebben az évben lett 
40 éves. Tudjuk, hogy történelmi 
méretekhez viszonyítva ez a 40 
év nem túl hosszú időszak, szá-
munkra azonban nagyon jelentős.

Éppen ezért úgy gondoltuk, 
hogy méltóképpen szeretnénk 
megünnepelni ezt a napot. Szept-
ember első napjától megkezdő-
dött a tervezés, szervezés, amibe 
az óvoda dolgozóin kívül lelke-
sen bekapcsolódtak szülői szer-
vezetünk tagjai is.

Amit már a kezdet kezdetén 
határozottan tudtunk, az az, hogy 
ebből az ünnepből nem hagyhat-
juk ki ovisainkat sem. Ezért dön-
töttünk úgy, hogy nem is egyszer, 
hanem kétszer szülinapozunk.

Hamar elérkezett november 
11-e, a gyerekek szülinapos dél-
előttje. Erre az alkalomra meghív-
tuk társulásunk valamennyi óvo-
dását, így a csákberényi és sörédi 
ovisokat is. Csaknem kilencven 
gyermek, óvodai dolgozók és a 
segítő szülők népesítették be a 
művelődési házat ezen a délelőt-
tön. Nagyon örültünk, hogy Ibo-
lya óvó néni és a polgármester úr 
is velünk együtt ünnepelt.

A gyermekek és mi is egyfor-
mán izgatottak voltunk. 

Táncház volt az első progra-
munk. A 3Falu Banda húzta a 
talpalávalót, és nagyon jót tán-
coltunk Kinga néni vezetésével. 
Az, hogy közel 90 óvodás gyer-
mek ilyen ügyesen, és jókedvűen 

társulásunk vezetői, az elmúlt 
évek és a jelen iskola igazgatói, 
iskolánk pedagógusai, a Csóka-
kői Luxemburgi Baráti Társaság 
képviseletében Szabó Ildikó, a 
fenntartó részéről Kovácsné Sza-
bó Erika jegyző asszony, Fűrész 
György polgármester úr, és kép-
viselő testületünk, szülői szerve-
zetünk és alapítványunk kuratóri-
umának tagjai, és természetesen 
Ács Imréné, aki az óvoda meg-
nyitásától 2011-ig volt intézmé-
nyünk vezetője. 

Így november 18-án, több 
mint hatvanan ünnepeltük együtt 
intézményünk fennállásának 40 
éves évfordulóját. Jó volt talál-
kozni volt munkatársainkkal, óvó 
nénikkel, dajka nénikkel, konyhás 
nénikkel. Jó volt felidézni az óvo-
dával kapcsolatos emlékeinket, 
élményeinket, a múltat,melyből a 
közösség minden tagjának része 
van, természetesen kinek-kinek 
eltérő mértékben, és más-más 
módon, de egyformán értékesen.

Ezekből a közös élményekből, 
érzésekből, emlékekből áll össze 
a történelem, jelen esetben óvo-
dánk 40 éves történelme. 

Ahogy egy ókori bölcselet 
mondja: „Szívünkbe láthatatlan 
papíron, olvashatatlan tintával 
kerülnek be az örökkön emlékeze-
tes pillanatok.”

Köszönet mondtunk a régi 
kollégáknak azért, mert áldozatos 
munkájukkal segítettétek óvo-
dánk működését.

Egy ilyen kis óvodában nagyon 
fontos tudni, tudatosítani, hogy 
minden dolgozó munkájára egy-
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formán nagy szükség van. Csak 
együttműködve, egymást segítve 
juthatunk előre. És hogy mennyi-
re így van ez, arra az egyik leg-
szebb példa , hogy a mi óvodánk-
ban a gyerekek gyakran minden 
felnőttet óvó néninek szólítanak. 
Miért is? Mert ők – bár még tudat 
alatt –, de egyformán fontosnak 
tartják valamennyiünk munkáját.

A munkánk szépségéről, érté-
kéről szólnak az alábbi szavak is:

„mi, óvodában dolgozó em-
berek nemcsak adunk, hanem 
kapunk is. Megadatik nekünk, 
hogy gyermekek között lehetünk 
nap, mint nap. Gyermekek között, 
akik még képesek, őszintén, ér-
dek nélkül szeretni és véleményt 
mondani, tudnak és mernek olyat 
kérdezni, amin el kell gondolkod-
nunk, és nem hagyják azt sem, 
hogy lélekben megöregedjünk 
– mert mindig csinálnak valami 
elképesztőt, meghökkentőt, meg-
hatót vagy éppen elszomorítót –, 
s ezáltal újra és újra rákénysze-
rítenek bennünket is arra, hogy: 
küzdjünk, higgyünk, akarjunk, 
gondolkodjunk. Velük együtt, ér-
tük.”

S talán ez a legszebb az egész-
ben…

Köszönetet mondtunk a volt 
kollégákon kívül mindazoknak, 
akik munkájukkal segítették, tá-
mogatták intézményünk műkö-
dését, és ennek az ünnepi rendez-
vénynek a létrejöttét.

Köszönjük önkormányzatunk 
támogatását, köszönjük, hogy le-
hetőségeikhez mérten mindig tá-
mogatják óvodánkat.

Köszönjük a civil szervezetek 
támogatását, különösképpen kö-
szönjük a Csókakői Luxemburgi 
Baráti Társaság vezetőjének, és 

tagjainak, hogy folyamatos, és je-
lentős támogatásukkal segítik az 
óvoda gyarapodását, munkánkat.

Köszönjük a Barkócaberkenye 
Néptáncegyesületnek, és Guszter 
Jánosnak, hogy segítenek minket 
informatikai és technikai fronton.

Köszönjük Rozsnyai Attilának 
a fényképezést, és Ibolya óvó né-
ninek a szervezésben nyújtott se-
gítségét.

Nagyon jó érzés, hogy a kö-
szönetnyilvánítások sorából nem 
hagyhatom ki a szülőket sem.

A szülőktől az elmúlt évtize-
dekben rengeteg segítséget kap-
tunk és az óvoda gazdagodásával, 
szépülésével sok segítséget ka-
pott a településünk is.

A legutóbbi öt évben a több 
mint 200 nm térkövezéssel, a ho-
mokozó teljes felújításával, a hin-
ták alatti ütéscsillapító burkolat 
elkészítésével, a gyakorlókerttel, 
az udvari asztalok beszerzésével, 
a bálok szervezésével, és lebo-
nyolításával és még sok-sok órá-
nyi segítséggel-több millió forin-
tos értéket hoztak létre mind azok 
a szülők, akik ezekben a munkák-
ban részt vettek

A szülők mellett nagy-nagy 
köszönettel tartozom jelenlegi 
kollégáimnak is!

Köszönöm, hogy segítették, 
támogatták elképzeléseim, elkép-
zeléseink megvalósulását, köszö-
nöm, hogy számtalan hétköznap 
estét, szombatot, vasárnapot ál-
doztak fel velem és a szülőkkel 
együtt óvodánk szépüléséért.

A mindenkori körülmények-
hez és az egyre növekvő köve-
telményekhez való alkalmazko-
dás, a feladatok kellő színvonalú 
megoldása folyamatosan követel 
kitartó, következetes, néha ellent-

mondásoktól sem mentes munkát 
tőlünk. 

Lehetőségeinkhez mérten, 
mindent megteszünk azért, hogy 
óvodánkra nagyon büszkék le-
hessünk.

És mi nagyon büszkék is va-
gyunk is rá, mert rendkívül érté-
kes óvoda a miénk: a gyermekek 
iránti feltétlen szeretettel, a gyak-
ran felhangzó önfeledt kacagás-
sal, a nap mint nap elhangzó, nem 
akarok még haza menni, és korán 
jöttél értem-gyermeki kijelenté-
sekkel, a családokkal való jó kap-
csolattal és folyamatos együttmű-
ködéssel, tartalmi gazdagsággal, 
sokszínűséggel, az újdonságok 
iránti fogékonysággal, igényes-
séggel és tehetséggel felvértezve.

Az est folyamán meghallgat-
tuk Ács Imréné, Steiner Mónika 
és Fűrész György köszöntőjét, és 
műsorral kedveskedtünk a vendé-
geknek. Szerepelt jelenlegi óvo-
dásaink egy kisebb csoportja, volt 
óvodásaink közül néhányan éne-
keltek, furulyáztak, verset mond-
tak, táncoltak. A műsort az óvoda 
dolgozóinak és a szülői szervezet 
tagjainak közös éneklése zárta. 

Vacsora előtt még megnéztünk 
egy vetítést, régi óvodás képek-
ből. Ezzel a Cd-re írt fotó össze-
állítással minden meghívott ven-
dégünket megajándékoztuk. 

A vacsora után következett 
a szülinapi torta, ami nemcsak 
gyönyörű, hanem nagyon fi nom 
is volt, köszönet érte a Luxem-
burgi Baráti Társaságnak. Bizony 
megható pillanat volt, amikor 
legalább hatvanan énekeltük el 
közösen Halász Judit szülinapos 
dalát.

Az este hátra lévő része a kö-
tetlen beszélgetésé volt. Azt gon-
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dolom, hogy, aki eljött erre az 
ünnepre, az örült, hogy találkoz-
hatott és beszélgethetett rég nem 
látott ismerősökkel.

Bízom benne, hogy vendége-
ink sok-sok szép emléket őriznek 
óvodánkról, és remélem, hogy a 
mai nap ezeknek a szép emlékek-
nek a sora kibővült.

Jó volt együtt lenni, jól esett 
egy gyönyörű ünnepnap a dolgos 
hétköznapok közepette!

„Az ünnepen a hétköznap ér-
telme lepleződik le: az ember a 
többi emberrel egy magasabb lét-
ben találkozik, és kilép a hétköz-
napi, az egyéni létezésből. Ez az 
ünnep a közösség. Nincs is más 
ünnep, csak a közösségé” – Ham-
vas Béla

Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda-vezető

Mivel pont egyidős vagyok 
a csókakői óvodával, szinte az 
elsők közt lehettem, akik birtok-
ba vehették a helyet. Bár el kell 
mondjam, hogy abban az időben 
nem volt olyan egyszerű felvételt 
nyerni ide, mint most, ugyanis 
sokan voltunk gyerekek, és nem 
volt elég férőhely. Ezért én sze-
mély szerint csak két évig élvez-
hettem az ovis lét örömeit. 

Miután ovis lettem, iszonya-
tosan büszke voltam magamra, 
többek közt azért, mert hamar 
egyedül járós lettem. Nehéz dol-
gom ugyan nem volt, hiszen a 
szomszédban laktunk, és akkori-
ban még kerítés sem volt.

A Polgármester Úrral együtt 
koptattuk az óvoda berendezését, 
és együtt táncoltunk az óvónénik 
és dadusok idegszálain, de remé-
lem, hogy bennük is csak hason-
lóan kedves és szép emlékek ma-
radtak meg arról az időszakról, 
mint amilyenek bennünk.

Most, jó pár év elteltével az 
én fi am koptatja a berendezést, 
és táncol az óvónénik és dadusok 

idegszálain. Most nekem, mint 
szülőnek az a legfontosabb, hogy 
úgy mehetek el nap mint nap dol-
gozni, hogy tudom gyermekemet 
szerető, gondoskodó, családias 
környezetben hagyhatom. 

Kedves Óvónénik, Dadusok! 
Azt gondolom, hogy nem csak 

a magam, hanem az összes szülő 
nevében mondhatom, hogy kö-
szönjük azt az odaadó, lelkiisme-
retes munkát, amit az óvodában 
végeztek. Köszönjük a szerető 
gondoskodást, amivel körülveszi-
tek gyermekeinket, és köszönjük 
azt a sok-sok érdekes programot 
és foglalkozást, amivel színesebbé 
teszitek a kicsik mindennapjait.

Mi szülők a jövőben is min-
dent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy munkátokban segít-
sünk és támogassunk titeket. 

Kívánunk a jövőben is ugyan-
ilyen örömteli, lelkes munkát, 
amelyhez reméljük, hogy meg-
kapjátok majd a szükséges anyagi 
és erkölcsi támogatást is!

Steiner Mónika

ISKOLA ÉLET HÍREI

Az elmúlt hónapokban sem 
maradtunk programok nélkül, 
tartalmasan és élményekkel gaz-
dagodva teltek a hétköznapok.

Részt vettünk a szüreti fel-
vonuláson, ahol tanulóink nép-
tánctudásukat mutatták be a 
közönségnek. Köszönjük a falu 
lakóinak a sok fi nomságot és 
kedvességet, amivel várták a fel-
vonulókat.

Az őszi papírgyűjtés is meg-
történt az osztályok nagyon sok 
papírt gyűjtöttek, melynek be-
vételét az osztálykirándulásokra 
kívánják fordítani. Első helyezést 
ért el a 4. osztály. 

Az idei évben is sikeresen 
pályáztunk a Határtalanul Prog-
ramra, melynek keretében a 7. 
osztályos tanulóink a Magyarság 
Házába Budapestre utaztak és 

egy három napos Kalotaszegi ki-
ránduláson vettek részt, ahonnan 
gazdag élményekkel tértek haza.

Megemlékeztünk az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc-
ról október 21-én, 11 órakor a 
Művelődési házban a Testneve-
lési Egyetem diákjai és tanárai 
vártak bennünket és interaktív 
módon dolgozták fel az esemé-
nyeket a gyerekekkel. 17 órakor 

A kezdetekben gyermekként, ma már szülőként
 – gondolatok az oviról –
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megtartottuk a megemlékezést, 
tanulóink felemelő, ünnepélyes 
műsorral készültek. Köszönöm a 
8. és a 7. osztályos tanulóknak, 
Hornyákné Wajzer Saroltának a 
felkészítést, Felker Lindának a 
dekorációt és Guszter Jánosnak a 
hangosítást!

Október 27-28-án részt vet-
tünk a Kincsesbányai Kazin-
czy- napokon tanulmányi- és 
sportversenyein, ahol sikeresen 
szerepeltünk: 3. helyezést értek el 
természettudomány témakörben: 
Bokor Ráhel, Burkali Vanessza és 
Makk Péter. Asztalitenisz bajnok-
ságon Berbekár Blanka 3., Szabó 
Balázs 2. helyen végzett. Gratu-
lálunk!

A 8. osztályos tanulók elláto-
gattak a Székesfehérváron meg-
rendezésre kerülő Pályaválasztási 
Kiállításra.

A Szülői Szervezet megren-
dezte a már hagyománnyá vált 
Halloween bulit, ahol kicsik na-
gyok együtt bulizhattak. Köszö-
nöm a Szülői szervezetnek a sok 
munkát és a jó szervezést.

4. osztályos tanulóink sikere-
sen szerepeltek a Sárkeresztesen 
megrendezett irodalmi vetélke-
dőn, ahol második helyezést értek 
el, a csapat tagjai: Appel Maja, 
Kiszely Vince, Varga Jonatán, ez-
úton is gratulálunk nekik.

November 10-én tartottuk 
Márton- napi rendezvényünket, 
tanulóink libákat és színes lam-
pionokat készítettek. A kézműves 
foglalkozás után, a lampionokkal 
vonultunk fel a falu utcáink, kö-
szönöm a csókakői Polgárőrség-
nek, hogy vigyáztak ránk.

8. osztályos tanulóink nov-
ember 16-án részt vettek a móri 
Táncsics Mihály Gimnázium ál-

tal rendezett járási természettu-
dományi vetélkedőn, ahol  a ne-
gyedikek lettek. 

November 17-én megtartottuk 
az egészségnapot.

Elkezdődtek a munkadélutá-
nok, ahol az Adventi vásárra ké-
szítettek ajándéktárgyakat. 

7-8. osztályos tanulóink Szé-
kesfehérváron a Comenius iskola 
által szervezett országos német 
nyelvi versenyen mutathatták meg 
tudásukat, ügyesen helytálltak.

November 23-án nyílt napot 
tartottunk, örülünk neki, hogy 
egyre több szülő él eme lehető-
séggel, hogy betekintést nyerjen 
a tanítási órákba.

November 24-én délelőtt Kin-
csesbányán közös szakmai napot 
tartottunk, délután pedig Fekete- 
Cseri Zsuzsanna mozgásterapeu-
ta előadását hallhattuk, ezúton is 
köszönöm neki, hogy ellátogatott 
hozzánk.

A Fehérvárcsurgón megrende-
zésre kerülő járási népdalének-
lési versenyen Braun Borbála 
2.o. arany minősítésben, Kiszely 
Zselyke 4.o. bronz minősítésben, 
Balázs Anna és Szabó Karina 5.o. 
ezüst minősítésben, Kiss Milán 
7.o. bronz minősítésben része-
sült. Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez!

November 28-án Bodajkon 
Asztalitenisz Bajnokságon Szabó 
Balász és Berbekár Blanka 3. he-
lyezést értek el! Gratulálunk!

Pályaválasztási szülői értekez-
letet tartottunk, ahol öt szakgim-
názium mutatkozott be, ezzel is 
segítve tanulóink iskolaválasztá-
sát.

8. osztályos tanulók Bodaj-
kon, járási előfelvételi versenyen 
mérték össze tudásukat.

Szeptember – Október
hónap tanulói:

1. osztály: Labádi Hanna,
Kis Luca, Jobbágy Boglárka

2. osztály: Braun Borbála, 
Czompó Léna

3. osztály: Balogh Brigitta, 
Szimler Zsolt

4. osztály: Varga Jonatán,
Braun Béla, Appel Maja

5. osztály: Király Eszter,
Sörédi András

6. osztály: Varga Barnabás,
Kiszely Róza

7. osztály: Szabó Balázs
8. osztály: Bokor Ráchel, 

Lóderer Dorka

Hónap osztálya: 
6. osztály és a 3. osztály

Gratulálunk a Mesevár Óvoda 
40. születésnapjához, örömmel 
ünnepeltünk együtt velük!

December hónapban is sok 
feladat és program áll még előt-
tünk. Készülünk a Mikulásra, Ka-
rácsonyra, a IV. Advent vasárnap 
fellépünk a közös gyertyagyújtá-
son. 

A téli szünet időpontja: 2016. 
december 22-től 2017. január 
2-ig, utolsó tanítási nap: decem-
ber 21. (szerda), első tanítási nap: 
2017. január 3. (kedd)

Mindenkinek meghitt
Adventi készülődést és

Áldott Karácsonyt kívánok!
***

„Van a csoda... Karácsony 
csodája. Amire várunk. És ami 
teljesedik. De ez a csoda nem a 
színes szalagokkal átkötött dobo-
zokban rejlik. Nem a feldíszített 
zöld fenyő alatt találod. Ezt a 
csodát másutt kell keresni, má-
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sutt lehet megtalálni. Ez a csoda 
a kedves szavakban, őszinte, szív-
ből jövő kívánságokban, szerető 
érzésben érkezik. És kell ennél 
nagyobb ajándék? A következő 
háromszázhatvanöt napban ezek 
kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a 
csomagokban lapuló tárgyak, ha-
nem csakis ezek. Csak ezek... Ez a 
karácsony csodája.”

Csitáry-Hock Tamás
Bócz Éva

Tagintézmény-vezető

***

Erdélyi kirándulás

2016. október 13-án reggel 6 
órakor fáradtan, de vidáman, gyü-
lekeztünk az iskola előtt, várva a 
buszra, mely elvisz minket Kalo-
taszentkirályra. Az út nagyjából 
12 óra volt kisebb-nagyobb meg-
állásokkal. Útközben megálltunk 
a híres Boncza Kastélynál, meg-
néztük a Királyhágót, Sebesváron 
megtekintettük a várat, majd in-

dultunk tovább. Megérkeztünk a 
Kolozs megyében található Kalo-
taszentkirályra. Betekinthettünk 
a helyi általános iskolába, átadtuk 
a nekik szánt ajándékkönyveket. 
Majd mikor mindenki készen 
állt, elkezdődött a focimeccs. 
Melynek eredménye 3:2 a Bo-
dajk-Csókakő csapatnak. Utána 
elmentünk a Püspök Panzió étter-
mébe és megvacsoráztunk. A he-
lyiek nagy örömünkre bemutatták 
nekünk népviseleteiket és táncu-
kat (Kalotaszegi legényes, páros). 
A tánc után kellően elfáradva egy 
kicsi nehézségekkel de elfoglal-
tuk a szobánkat. 

2016. október 14. Reggel 7 
órakor ébresztő, visszamentünk 
a Püspök Panzióba és megregge-
liztünk. Reggelit követően elin-
dultunk a Vigyázó hegy felé. Egy 
15 kilométeres túrát követően 
megcsodálhattuk a festői szép-
ségű Havasrekettyei vízesést. A 
víz 30 méter magasból zúdult le. 
Visszatértünk a Panzióba ebé-

deltünk, majd átsétáltunk a helyi 
erődtemplomba. Megnéztük azt a 
helyet, ahol Ady Endre megírta a 
Kalota partján című versét. Miu-
tán végeztünk szabadfoglalkozást 
kaptunk. Ennek végeztével me-
gettük a vacsorát. Visszasétáltunk 
a szállásra és nyugovóra tértünk. 

2016. október 15. Morco-
san, de felébredtünk, és elmen-
tünk reggelizni. A reggeli után 
felültünk a lovaskocsikra és el-
indultunk egy körútra. Amikor 
megérkeztünk az útról, ültünk 
fel a buszra és indultunk haza-
felé. Nagyváradnál tettünk egy 
kis kitérőt és megnéztük az Ady 
emlékházat. Belvárosi sétán 
gyönyörködtünk a Színházban, 
templomban és a Sebes körösben. 
Este fél 8 kor megérkeztünk az 
iskolához. Az úttól fáradtan, ám 
rengeteg élménnyel gazdagodva 
hazamentünk.

Írta:
Bokor Tamás és Szabó Balázs  

EGYHÁZI HÍREK

2017-es évi naptárak érkeztek; 
katolikus kalendárium (500Ft), 
forgathatós falinaptár (500Ft), és 
egylapos falinaptár (50Ft). Temp-
lomainkban a kitett helyen meg-
vásárolhatók!

Hirdetjük a 2016. évben ese-
dékes adventi roráték-hajnali 
szentmisék rendjét:

hétfő kedd szerda csütörtök péntek
Bodajk 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Magyaralmás 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Isztimér 6.00
Zámoly 6.00
Fehérvárcsurgó 6.00
Csókakő 6.00
Sárkeresztes 6.00
Balinka 6.00
Iszkaszentgyörgy 6.00

„…’Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.”     Lk 23,42



10 XX. évfolyam 12. szám

Bodajk

Jövő vasárnap kezdődik a kö-
zös városi adventi gyertyagyúj-
tás. November 27-én vasárnap 
délután 4 órára várjuk a kedves 
híveket a kegytemplomba. Jövő 
vasárnap a bodajki általános isko-
lások műsora illetve a Szív Hang 
kórus előadása lesz.

Köszönjük a tartósélelmiszer 
felajánlásokat és köszönjük a Ka-
ritász munkatársainak is az ön-
zetlen segítséget, amit a gyűjtés 
kapcsán tanúsítottak. Tartósélel-
miszer felajánlást továbbra is vá-
runk, a plébánián hivatali időben 
leadható.

Szerdán reggel 8-tól templom-
takarítás lesz, kérjük a segítséget 
híveinktől.

 Adventi koszorúkészítés 
lesz november 26-án, szombaton 
délelőtt a plébánián. 10-től várjuk 
a családokat, gyerekeket.

Csókakő

November 27-én vasárnap dél-
után 17 órakor kezdődik a Csóka-
kői Adventi Várakozás esemény-
sorozata, amit Csókakőn a koráb-
bi évekhez hasonlóan a Csókakői 
Művelődési Ház parkjában ren-
dez meg a helyi önkormányzat. 
Az első adventi gyertyát az egy-
ház képviseltében Mórocz Tamás 
plébános gyújtja meg, s indítja 
el a várakozás heteit. Az adventi 
gyertyagyújtás kezdési időpont-
jai: december 4. vasárnap 17 óra, 
december 11. vasárnap 17 óra és 
december 18. 17 óra. A Falukará-
csonyt az adventi gyertyagyújtást 
követően december 18-án a Mű-
velődési Házban tartja a községi 
önkormányzat.

Felhívjuk a kedves lakosság 
fi gyelmét, hogy az adventi haj-
nali szentmisék minden hét csü-
törtökön reggel 6 órakor kezdőd-
nek. December 17-én szombaton 
délután 17 órakor a Szent Donát 
Plébánia Templomban a móri 
Magnifi cat Kórus, a Fejér Megyei 
Szent György Kórház Kórusa, a 
Csókakői Egyházi Kórus kará-
csonyi koncertet ad. Az elhangzó 
kórusművek mellett a közelmúlt-
ban felújított, több mint kétszáz 
éves orgonán Mórocz Tamás plé-
bános fog játszani. A karácsonyi 
koncerten a Csókakői Karitasz 
adományokat fog gyűjteni, ka-
ritatív célokra, kérjük jöjjenek 
el és adakozzanak a nemes cél, 
célok érdekében. Az éjféli mise 
december 24-én 24 órakor lesz, a 
templomunkban. Mindenkit sze-
retettel várunk rendezvényeinkre, 
és szent miséinkre!

Liturgikus elmélkedés

Origenész áldozópapnak az 
„Imádság” című könyvecskéjé-
ből (Cap. 25: PG 11, 495-499)

Jöjjön el a te országod!
Isten országa Urunk és Üdvö-

zítőnk mondása szerint nem jön el 
szembetűnő módon. Nem lehet azt 
mondani: Nézzétek, itt van vagy 
amott (Lk 17, 21); hanem az Isten 
országa bennünk van, mert közel 
van hozzánk az ige: ajkunkon és 
szívünkben (vö. Róm 10, 8). Aki 
imádkozik azért, hogy jöjjön el 
Isten országa, az kétségtelenül 
helyesen teszi, ha azért imádko-
zik, hogy Isten országa benne 
megerősödjék, gyümölcsözzék és 
beteljesedjék. Hiszen a szentek 
mindegyikében Isten uralkodik, 

és minden szent engedelmeskedik 
Isten szellemi törvényeinek, aki 
szentjeiben lakik, mint jól kor-
mányzott városban. Az ilyen tö-
kéletes lélekben ott van az Atya, 
és az ilyenben az Atyával együtt 
uralkodik Krisztus, eme szavai 
szerint: Hozzá megyünk, és lakást 
veszünk nála (Jn 14, 23). Isten 
bennünk levő országa akkor fog 
folytonos előrehaladásunk révén 
betetőzéséhez eljutni, amikor be-
teljesedik az, amiről az Apostol 
szól: Krisztus – miután minden 
alája van már vetve – átadja az 
uralmat Istennek, az Atyának, 
hogy Isten legyen minden min-
denben (1 Kor 15, 28). Ezért hát 
olyan szerető, ragaszkodó lélek-
kel, mint amilyen az Igében volt, 
mondjuk csak szüntelenül meny-
nyei Atyánknak: Szenteltessék 
meg a te neved, jöjjön el a te or-
szágod! (Mt 6, 9-10). Isten orszá-
gáról meg kell azt értenünk, hogy 
amiként ott nincs köze az igaz-
ságnak a gonoszsághoz, és nem 
fér össze a világosság a sötétség-
gel, és nem hozható össze Krisz-
tus Beliállal (2 Kor 6, 14-15), úgy 
Isten országa sem állhat fenn a 
bűn országával együtt. Ha tehát 
azt akarjuk, hogy Isten uralkod-
jék bennünk, akkor semmi módon 
se uralkodjék a bűn a mi halandó 
testünkben (Róm 6, 12), hanem 
sanyargassuk tagjainkban azt, 
ami földies (Kol 3, 5), és hozzunk 
gyümölcsöt a Szentlélekben, hogy 
bennünk, mint valami lelki Para-
dicsomban, maga Isten járjon-
keljen, s kizárólag Ő uralkodjék 
bennünk Fölkentjével, Krisztus-
sal. Ő trónoljon bennünk annak 
a lelkierőnek dicsőségében, ame-
lyet megkapni óhajtunk, s trónol-
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jon addig, amíg bennünk levő va-
lamennyi ellensége lábainak zsá-
molyává nem lesz (vö. Zsolt 109, 
1); és meg nem szűnik bennünk 
az ő ellenségének minden ural-
ma, hatalma és ereje. Már meg is 
valósulhat mindez mindegyikünk-
ben, és az utolsó ellenség, a ha-

lál is (1 Kor 15, 26) megszűnhet, 
úgyhogy Krisztus bennünk mond-
hatja: Halál, hol a te fullánkod? 
Halál, hol a te győzelmed? (1 Kor 
15, 55) Már most megvalósulhat, 
hogy romlandó testünk elnyerje a 
szentséget és romolhatatlanságot, 
és hogy a halandó levetve a halált 

az Atya halhatatlanságába (1 Kor 
15, 53) öltözzék, hogy a bennünk 
lévő Isten uralkodása révén az új-
jászületés és feltámadás javainak 
már most is örvendjünk.

Csókakő, 2016. november 20.                                                                              
Mórocz Tamás plébános

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00 
Tel: 22/410-039 • www.bodajkikegyhely.hu • e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

A CSÓKAKOI CARITAS SZERVEZET HÍREI
Október 15-én a Mezőgaz-

dasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal  Válságmegelőzési Intézkedési 
Programjának keretén belül a Zöld-
ség gyümölcs termelői csoportok-
ról és termelői szervezetekről szóló 
150/2012. (XII.28.) VM rendelet 
szerint, a Katolikus Caritas Csóka-
kői Szervezete 70 láda, ládánként 
14kg almát osztott ki a nagycsalá-
dosok, valamint az idősek és egye-
dülállók részére. 

Az október 22-én megtartott 
hagyományos egészségnapon vér-
nyomásmérés, vércukor mérés, és 
gyógymasszázs mellett volt ingye-
nes ruhaosztás is. A reggeli hűvös-
ségét a nap melege és a csókakői ci-
vil szervezetek, valamint Visegrádi 
Józsi a faszenes főző brigádjának 
bográcsa gyorsan felmelegítette. 
Finom ételekkel látták vendégül az 

arra járókat, akiknek ezen a napon 
az ételért-italért nem kellett fi zetni, 
de sokan adományaikkal támogat-
ták a Csókakői Caritas Szervezetet. 
Köszönjük szépen.

Köszönet illeti azokat, akik mun-
kájukkal kiteljesítették az egészség-
nap tartalmát: akik mértek, masz-
szíroztak, főztek, mosogattak. Akik 
rámoltak, takarítottak, gyűjtöttek, és 
adományoztak. Köszönjük szépen 
minden résztvevő, segítő és támoga-
tó munkáját!

Még alig aludt ki a tűz az gulyás-
leveses üst alatt, máris készülünk az 
Adventre. Ez évben is várjuk a tar-
tós élelmiszer adományokat, hogy 
Karácsonyra szétoszthassuk a rászo-
rulók között. A négy adventi vasár-
napon a mise előtt és után (½ 11 
és ½ 1 óra között) a templomban 
gyűjtjük az adományokat.

December 17-én délután 17 
órai kezdettel templomunkban 
ünnepi hangversenyt szervezünk 
(a program a Polgármester úr elő-
szavában), melyre szeretettel vár-
juk Csókakő lakóit! A belépés 
ingyenes, azonban adományokat a 
Csókakői Caritas Szervezet a hely-
színen köszönettel elfogad. 

Végezetül hadd köszönjem 
meg a Csókakői Caritas Szerveze-
tet kívülről támogatók és belülről 
segítők szorgos munkáját, és ezen 
gondolatok jegyében hadd kívánjak 
Mindannyiuknak szeretteik köré-
ben eltöltött, meghitt, Áldott Ka-
rácsonyi Ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog Újesztendőt!

Döme Valéria Katolikus Caritas 
Csókakői Szervezetének vezetője

BARKÓCABERKENYÉS
A hópelyhek röpke tánca még 

ugyan nem kápráztat el bennün-
ket, a reggeli fagy viszont már 
próbálkozik fehérre festeni a tá-
jat, mely kicsit segít ráébreszteni 
az embereket a tél közeledtére.

Azt hiszem, Ludas Matyi ked-
venc állata nem kifejezetten ra-

jong tánccsoportunkért. Nem ke-
vés liba „ajánlotta fel” jobb, illet-
ve bal combját a Barkócaberke-
nye által szervezett Márton napi 
ünnepségen. Végh Gyuri és párja 
Margó nélkül megint csak nem 
sikerülhetett volna ez az este. 
Bár már rég tudjuk, most is a ke-

mence sütötte a libacombokat…
nem Ők! Ám az este sikeréhez 
természetesen mindenki hozzá-
járult, aki csak részt vett a bálon. 
Köszönjük NEKIK! Számunkra 
pedig bebizonyosodott, az ifjú kis 
hajtások már nem is olyan kicsik! 
Remekül helytálltak a tombola-
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SPORT

sorsolásnál, a dekoráció elkészí-
tésénél, hogy csak párat említsek. 
Az est szívet-lelket melengető, 
ajkakra mosolyt varázsoló, sze-
mekbe könnyeket csaló produk-
ciója pedig-azt hiszem mindenki 
szerint- Kiszely Vince lehengerlő 
szólótánca volt. Ezek a gyerekek 
kivételesek! Bátorságot tanulnak, 
tiszteletet, szeretetet, fegyelmet, 
odafi gyelést. Számunkra pedig 
apró cseppekben érkezik a visz-
szajelzés: ÉRDEMES!

Az adventi készülődés, a ka-
rácsony természetesen a Barkó-
cásokat is érinti. Mint mindig, 

a harmadik gyertya meggyújtá-
sa előtt kap helyet az aprócska, 
ám annál meghittebb színpadon 
a tánccsoport. Évzáró ünnep-
ségünkre pedig, minden túlzás 
nélkül állíthatom, hogy lázasan 
készül minden táncos. Addig 
azonban még próbák, próbák és 
próbák várnak ránk. Gábor bácsi 
mosolygós kitikkasztó bemelegí-
téseivel, Gyöngyi néni gömbö-
lyödő pocakjával-mely, mint már 
bebizonyosodott, nem akadály a 
tánc tanulásában, de a tánc taní-
tásában sem! 

S ha végre felcsendül az an-
gyalok csengettyűje, jusson 
eszünkbe mindenki! Azok, akiket 
megölelhetünk, és azok is akiket 
már soha többé. Járja át szívün-
ket a szeretet és gyakoroljuk ezt 
az érzést nem elfelejteni egész 
évben! 

Boldog, békés, szeretetteljes
ünnepeket kívánok a

Barkócaberkenye
minden tagja nevében!

Erdődi Orsolya
a tánccsoport fi rkásza

Megszakadt a veretlenségi so-
rozat

Az elmúlt két fordulóban csa-
patunk egy győzelmet és egy ve-
reséget gyűjtött be. Ezzel a ve-
reséggel megszakadt a több hete 
tartó veretlensége a csapatnak. A 
11. fordulóban szabadnapos volt 
a csapat, így ebben a fordulóban 
nem volt mérkőzésünk. Sajnos a 
Vereb-Pátka II. csapata nem állt 
ki, így az október 30-án megren-
dezésre kerülő mérkőzést a szö-
vetség Csókakő javára írta jóvá, 
így 3 – 0-s gólkülönbséggel en-
nek a mérkőzésnek a három pont-
ját elhoztuk Verebről. Az elmúlt 
fordulókban a következő eredmé-
nyek születtek:

Megyei III. osztályú Bajnok-
ság 12. forduló 2016. október 30.
Vereb-Pátka II – Váralja SC 
Csókakő 0 – 3 (0 – 3)

Megyei III. osztályú Bajnok-
ság 13. forduló 2016. november 5.

Váralja SC Csókakő – Csab-
di 1 – 2 (1 – 1)

Gólszerzők: Szabó Szilárd 25’ 
(Csókakő) Takács Gábor 39’, Ba-
logh József 60’ (Csabdi)

Csapatunk a harmadik helyen 
várja a folytatás tavasszal a baj-
nokságban. Jelenleg első helyen 
áll 32 ponttal a Vértesboglár csa-
pata, második helyezett a Csabdi 
25 ponttal, és harmadik helyen 

áll Csókakő 24 ponttal. Amikor 
a bajnokság őszi idénye véget ér, 
akkor kezdődik a Téli Kupa. Csó-
kakő bajnokságának is nevezett 
küzdelemsorozatot: a Téli Kupát,  
immár 39. alkalommal rendezik 
meg. A jelenlegi információink 
szerint a csapatok már készülőd-
nek az összecsapásokra. A neve-
zés december 3-án szombaton 
lesz a Vadász Vendéglőben este 
18 órakor, az első fordulót pedig 
december 11-én reggel 8 órától 
rendezik meg a Csókakői Általá-
nos Iskola pályáján.

Csókakő, 2016. november 24.                                                                                   
Fűrész György


