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Tisztelt Csókakőiek!
A húsvéti napokat követően 

majálissal folytatódik községünk 
eseményeinek sora. Április 29-
én felállítjuk a község májusfá-
ját, majd következik sok érdekes 
programmal a Tavaszköszöntő 
Majálisunk. Ha május, akkor 
tűzgyújtási tilalom. A helyi ren-
deletünk szerint május 1-jétől 
szeptember 14-ig függetlenül az 
országos tűzgyújtási tilalomtól, 
teljes tűzgyújtási tilalmat rendel-
tünk el a község területén! Kér-
jük a tűzgyújtási tilalom betartá-
sát, mivel a járási, helyi védelmi 
bizottság gyűlésén a hatóságok 
jelezték felénk, hogy a tilalom 
betartását ellenőrizni fogják, s 
komoly pénzbírságra számíthat 
az, aki a rendeletet megsérti. Et-
től függetlenül, kérek mindenkit, 
hogy a tiszta levegőnk, környe-
zetünk védelme érdekében a tűz-
gyújtással kapcsolatos tilalmat, 
szabályokat tartsuk be!

Az állattartással kapcsola-
tosan az utóbbi időben több be-
jelentés érkezett hozzánk. A mi 
településünk egy község, falusias 
környezet, kertes házakkal, ahol a 
háziállatok, és haszonállatok tar-
tására mindenki számíthat. Ezt a 
bejelentőknek is tudomásul kell 
venni, tehát nem fogjuk és nem is 
tilthatjuk be községünk területén 
az állatok tartását. Az állattartást 
az önkormányzat nem korlátoz-
hatja, nincs erről szóló rendele-
tünk sem, Csókakőn a törvényi 

szabályozás van érvényben. Az 
állattartóknak viszont ügyelniük 
kell az állatok szabályos tartásá-
ra, az állatokat tisztán kell tartani, 
és megfelelő kerítéssel védeni az 
életterüket. A megengedő törvé-
nyi szabályozás nem jelenti azt, 
hogy az állattartóknak és a gaz-
dáknak az állatok tisztántartásá-
ról, és az állattartás melléktermé-
keként létrejövő anyagok meg-
felelő tárolásáról, elszállításáról 
nem kell gondoskodni. Ugyanez 
vonatkozik a kutyájukat sétálta-
tó gazdákra is. Közterületeinken, 
parkjainkban, gyermekintézmé-
nyeink közelében megszaporod-
tak, a sétáltatás közben a kutyák 
által hátrahagyott ürülékkupa-
cok. Ez közegészségügyileg nem 
megengedett, nem elfogadható 
eljárás a gazdák részéről. Nem az 
ingatlanok tulajdonosainak és a 
községgazdálkodás munkásainak 

a dolga az ürülék felpucolása. 
Semmi probléma nincs a kutya-
sétáltatással, ám kérjük a kutyáju-
kat sétáltató gazdákat, hogy nej-
lonzacskót vigyenek magukkal az 
útra, és pucolják fel az ürüléket a 
kutyájuk után, s vigyék magukkal 
azt haza. Remélem környezetünk 
tisztántartására tett közös erőfe-
szítésünk eredménnyel jár majd 
és ez a probléma hamarosan meg-
szűnik környezetünkben.

Segítségüket előre is köszönöm!

2016. május, XX. évfolyam 5. szám
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Az állattartásról,amit tudni kell
Valamivel több, mint három 

éve megváltoztak az állattartás 
szabályai: a mezőgazdasági ha-
szonállatok tartását az önkor-
mányzatok már nem korlátoz-
hatják helyi rendeletekben. Az 
élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény módosítása értelmében 
ugyanis a haszonállatok tartását 
korlátozó, megtiltó önkormány-
zati rendelkezéseket – például 
állattartási övezetekre vonatkozó 
előírások, tartható állatok száma 
- hatályon kívül kellett helyezni. 
Így tehát önkormányzati rendelet 
nem korlátozhatja egyebek mellett 
sertés, szarvasmarha vagy ló tar-
tását sem. Az intézkedés célja az 
állattenyésztés, illetve a növény-
termelés egyensúlyának helyreál-
lítása, a korábbi falusi állattartás 
hagyományainak felélesztése, a 
mezőgazdasági munka szerepé-
nek erősítése, a háztáji állattartás 
növelése.

Mindez azonban nem jelent 
feltételek nélküli állattartást: 
az állatok tartása ugyanis „nem 
veszélyeztetheti az emberek és 
állatok egészségét, jólétét, és nem 
károsíthatja a környezetet”. A jö-
vőben ugyanúgy be kell tartani az 
állategészségügyi, közegészség-
ügyi, állatjóléti, környezetvédel-
mi, illetve természetvédelmi sza-
bályokat, előírásokat, ahogy ed-
dig. Csak épp nem tiltható meg 
a baromfi tartás valakinél azért, 
mert a háza egy település turisz-
tikailag kiemelt övezetében van. 
Haszonállat tartással kapcsolatban 
a fajtól függően 4-8, lovak esetén 
tizenegy törvény és rendelet van, 
melyek aktuális tartalmát a jogkö-
vető állattartóknak ismerniük kell. 
Fontos, hogy e szabálymódosítás 

nem vonatkozik a kedvtelésből 
tartott állatokra – köztük kutyák-
ra, macskákra.

Az előbb említett törvény cél-
ja, hogy az utóbbi évtizedben be-
következett kedvezőtlen változást 
visszafordítsa, nevezetesen, hogy 
újra tartsanak az emberek kertes 
házban állatokat, újraéledjenek 
ezek a családellátó kisgazdasá-
gok. Emiatt a hobbiállatok nem 
tartoznak a törvény hatálya alá, 
bár a legtöbb szomszédvita általá-
ban a kutyák miatt robban ki.

Van jó néhány rendelet, mely 
az állattartás körülményeit szabá-
lyozza annak szellemében, hogy a 
szomszédban élők jogai se szen-
vedjenek csorbát, illetve az állat 
is megfelelő körülmények között 
élhessen. A törvény szigorára te-
kintettel, az állataink jóléte és a jó 
szomszédi viszony miatt érdemes 
betartani ezeket a rendelkezése-
ket.
• Az egymásra veszélyt jelentő, 
egymást nyugtalanító állatokat 
el kell különíteni.

• Az állattartónak gondoskod-
nia kell az állat igényeinek meg-
felelő gyakoriságú, de legalább 
napi egyszeri ellenőrzéséről.

• Szintén az állattartó köteles-
sége, hogy biztosítsa az állat 
megfelelő és biztonságos elhe-
lyezését, szakszerű gondozását, 
valamint hogy megakadályozza 
az állat szökését. A megkötve 
tartott vagy mozgásában egyéb 
módon korlátozott állat számára 
is meg kell teremteni azonban a 
zavartalan pihenés és a sérülés-
mentes mozgás lehetőségét.

• A kedvtelésből tartott állat ürü-
lékét az állattartó a közterület-
ről köteles eltávolítani.

• Az ember környezetében tar-
tott állat, valamint a veszélyes 

állat nem rakható ki, a tartásá-
val felhagyni nem szabad. Tilos 
az állatot elűzni, elhagyni vagy 
kitenni.

• Az állattartás céljára szolgá-
ló létesítmények építésére és 
karbantartására az építésügyi, 
az állat-egészségügyi, a kör-
nyezet- és természetvédelmi, 
valamint a közegészségügyi 
jogszabályok rendelkezései az 
irányadók.
Tilos az állatnak indokolatlan 

vagy elkerülhető fájdalmat, szen-
vedést vagy sérülést okozni, így 
különösen kínozni, emberre vagy 
állatra uszítani, illetőleg állatvi-
adalra idomítani, természetelle-
nes és önpusztító tevékenységre 
szoktatni. Állatkínzásnak minősül 
az állat szükségtelen, fájdalmat 
okozó bántalmazása, vagy olyan 
hatást eredményező beavatkozás, 
bánásmód, valamint szükséglete-
inek olyan mértékű korlátozása, 
amely tartós félelmet vagy egész-
ségkárosodást okozhat.

Állatkínzásnak számít továbbá 
az öröklődő betegségben szen-
vedő – nem kísérleti célra szánt 
– állategyed tenyésztése, szaporí-
tása. Nem minden testi vagy lelki 
bántalmazás tekinthető állatkín-
zásnak: a nevelés, az idomítás, a 
hasznosítás céljából történő fi zikai 
ráhatás szükségszerű lehet. Azon-
ban ebben az esetben is rangsorol-
ni kell.

***
A kutyákra vonatkozó rendel-

kezés szerint az ebeknek mini-
mum 10 négyzetméternyi moz-
gásterületet kell biztosítani, ezen 
kívül 4 méternél rövidebb láncon 
sem tarthatók. Belterület közterü-
letén, kivéve az ebek futtatására 
kijelölt területet, ebet csak pórá-
zon lehet vezetni. Közterületen 

KÖZLEMÉNY
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ebet csak olyan személy vezethet, 
aki az eb kezelésére, irányítására, 
és féken tartására képes. Közterü-
leten az eb tulajdonosának bizto-
sítania kell, hogy sem más állatot, 
sem embert a harapásával ne ve-
szélyeztessen.

Tilos gömbakváriumban halat 
tartani, és számítási képlet vonat-
kozik arra, hogy egy centiméternyi 
halra mennyi víznek kell jutnia. A 
kereskedőknek minden egyes házi 
kedvencnek eladott kisállat mellé 
„használati útmutatót” kell adnia 
a vásárlóknak, amelyben a tartá-
sukkal, etetésükkel kapcsolatos 
alapvető információkat írnak le.

Állattartás kapcsán is érvénye-
sülnek a Polgári Törvénykönyv 

szomszédjogra vonatkozó elő-
írásai. A tulajdonos az állattartás 
során is köteles tartózkodni min-
den olyan magatartástól, amellyel 
másokat, különösen szomszédait 
szükségtelenül zavarná, vagy 
amellyel jogaik gyakorlását ve-
szélyeztetné. Egyes személyek 
fokozott érzékenysége nem jár-
hat azzal a következménnyel, 
hogy a szomszéd az államigaz-
gatási hatóság által engedélye-
zett és ellenőrzött állattartói 
tevékenység megszüntetésére 
kényszerüljön.

Olyan kertes, családi házakkal 
beépített környezetben, ahol az 
állattartás megengedett és szoká-
sos, a haszonállattartás, például 

a csirkenevelés önmagában nem 
kifogásolható.

Az állattartás azonban nem 
lehet olyan mértékű, hogy azzal 
a szomszédos ingatlan tulajdo-
nosait szükségtelenül zavarjuk. 
Aki állatot tart, az általános sza-
bályok szerint felel azért a kárért, 
amelyet az állat másnak okoz. Az 
állatokról szóló szabályozást az 
1998. évi XXVIII. törvény az 
állatok védelméről és kíméle-
téről szóló törvény tartalmazza, 
továbbá a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010. (II. 16) 
kormányrendelet szabályozza.

Csókakő, 2016. április 27.                                                               
Önkormányzat

Családi házak energia-megta-
karítást eredményező korsze-
rűsítésének, felújításának tá-
mogatása alprogram

Jelen pályázati kiírás lehető-
séget nyújt a családi házban élő 
lakosság számára vissza nem térí-
tendő támogatás felhasználásával 
lakóépületeik korszerűsítésére, 
felújítására, ezzel hozzájárulva az 
ország energiahatékonyságának 
növeléséhez, valamint klímavé-
delmi céljaihoz. 

Támogatási kérelmeiket a pá-
lyázati portálon keresztül, elekt-
ronikus úton nyújthatják be az 
ügyfélkapus regisztrációval ren-
delkező magánszemélyek 2016. 
július 1-jétől a rendelkezésre álló 
forrás kimerüléséig

Jelen pályázati kiírásra kizá-
rólag magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező, cselekvőképes 
nagykorú természetes személyek 
nyújthatnak be pályázatot.

Támogatást kizárólag hagyo-
mányos technológiával 1996 előtt 
épült, és 1995. december 31. nap-
jáig kiadott építési engedéllyel 
rendelkező egylakásos, legfel-
jebb 135 m2 fűtött alapterülettel 
rendelkező, a pályázatot benyújtó 
magánszemély tulajdonában álló 
és a pályázat benyújtását megelő-
zően használatban lévő (lakott) 
családi házak felújítására lehet 
igénybe venni.

A vissza nem térítendő támo-
gatás mértéke a beruházás meg-
valósításával elérhető, energeti-
kai tanúsítvánnyal igazolt CO2 
megtakarítás alapján minden 
megtakarítható CO2 kg/év egy-
ségre 900,- Ft támogatás igé-
nyelhető. A támogatás maximális 
intenzitása a megvalósítandó fej-
lesztés komplexitásától függően 
eltérő, ezzel ösztönözve az épüle-
tek komplex fejlesztését.

Támogatható tevékenységek:
I. Homlokzati nyílászárók ener-
gia-megtakarítást eredményező 
cseréje, felújítása
II. Homlokzatok és födémek hő-
szigetelése
III.
IV. Fűtési és/vagy használati 
melegvíz ellátó rendszerek kor-
szerűsítése, energiamegtakarítást 
eredményező felújítása
V. A megújuló energiafelhaszná-
lás kialakítása vagy növelése

További információ a 
http: / /www.kormany.hu/hu/
nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/
fejlesztes-es-klimapolitikaert-
v a l a m i n t - k i e m e l t -
kozszolgaltatasokert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/csaladi-
hazak-felujitasaval-folytatodik-
az-otthon-melege-program

OTTHON MELEGE PROGRAM
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„Új parancsot adok nektek: 
Szeressétek egymást! Amint én 
szerettelek benneteket, úgy sze-
ressétek ti is egymást.”

Jn 13,34
Az úgynevezett Nicea-Kons-

tantinápolyi (hosszú) hitvallást 
egységesen a lelkipásztori kör-
zetünk templomaiban Pünkösd 
vasárnaptól (május 15-től) imád-
kozzuk a liturgiákon. (Ahol idáig 
is ezt imádkozták ott természe-
tesen nem lesz változás.) Kiosz-
tásra kerül majd minden hozzánk 
tartozó templomban ahol ez még 
nem történt meg.

Közös plébánia hivatalunk 
egységes elektronikus levelezési 
címe megváltozott, új címünk: 
bodajkikegyhely@gmail.com. 
Ugyanezen a néven érhető el hon-
lapunk is: www.bodajkikegyhely.hu

Bodajk
Május hónapban minden nap 

fél 6 órától ünnepélyes májusi 
litániát imádkozunk a kegytemp-
lomban. Jövő vasárnap lesz este 
az első litánia, köszöntve égi 
édesanyánkat.

Szombaton 18 gyermeket ke-
reszteltünk a szomszédos Törpe 
Ovi közreműködésével, akiknek 
köszönjük, hogy megszervezték, 
bátorították a szülőket a szentke-
resztség felvételére

Kedden délután április 26-én a 
Fejér Megyei Értéktár Bizottság 
plébániánkon tartotta kihelyezett 
ülését, melyen döntés született 
arról, hogy Kegyhelyünk és bú-
csúnk felkerül Fejér Megye ki-
emelt értékeinek listájára.

Köszönjük azok segítségét, 
akik takarításban, udvari munká-
ban való segítséggel hozzájárul-
tak Kegyhelyünk szépítéséhez. 

Csókakő
Április 23-án a búzaszentelést 

megelőzően a Szent Donát Bor-
rend közreműködésével, Viseg-
rádi József szervezésében Szent 
György napi boráldást tartottunk 
a templomunkban. A boráldást 
követően Visegrádi József ven-
déglátásának köszönhetően egy 
kellemes délutánt tölthettünk el 
a festőien szép Csókakői Vár tö-
vében, a borlovagokkal és a hely-
színre érkező híveinkkel együtt. 
Ezúton is köszönjük Visegrádi 
Józsefnek a vendéglátást, a Szent 
Donát Borrendnek pedig a bor 
felajánlást a templomunk javára. 

Ezúton is hirdetjük, hogy a 
Szent Donát Plébánia Templom-
ban igeliturgia, vagy szent mise 
minden héten, csütörtökön dél-
után 17 órától, minden vasárnap 
pedig délelőtt 11 órától kezdődik. 
A Csókakői Idősek Otthonának 
kápolnájában, pedig minden hét 
szombati napján délután 15 órától 
misézünk. Minden lakónkat, hí-
vőnket szeretettel várjuk templo-
munkba. Kérem, kapcsolódjanak 
be Csókakő hitéletébe, éljük meg 
hitünket közösségünkben! 

Liturgikus elmélkedés
Szent Maximus torinói püspök 

beszédeiből (Sermo 53, 1-2. 4: 
CCL 23, 214-216)Krisztus a mi 
húsvéti világosságunk

Krisztus feltámadása megnyit-
ja a holtak birodalmát, az Egyház 
most megkeresztelt gyermekei 
megújítják a földet, a Szentlé-
lek kinyitja a mennyországot; a 
holtak megnyílt birodalma pedig 
visszaadja a holtakat, a megújult 
föld életet ad a feltámadtaknak, 
és a megnyílt menny befogadja 
az oda felmenőket. 

Ekkor megy a paradicsomba a 
gonosztevő, a feltámadt szentek 
pedig bemennek a szent városba, 
a holtak visszatérnek az élőkhöz. 
Krisztus feltámadásával így min-
den teremtmény mintegy meg-
gazdagodva felmagasztosul. 

Az alvilág visszaadja foglyait 
a mennynek, a föld a mennybe 
küldi azokat, akiket eltemetett, 
a menny bemutatja az Úrnak 
az odaérkezőket, így szenvedé-
se egyetlen tettével Üdvözítőnk 
felemel a mélyből, feltámaszt a 
földből, lakást ad a mennyben. 

Krisztus feltámadása ugyanis 
élet a holtak számára, megbocsá-
tás a bűnösöknek, megdicsőülés 
a szenteknek. Ezért szólít fel a 
szent próféta minden teremt-
ményt Krisztus feltámadásának 
ünneplésére, amikor arra buzdít, 
hogy ezen a napon, amelyet az Úr 
alkotott, örvendeznünk kell. 

Krisztus világossága olyan 
nappal, amelynek nincs éjszaká-
ja, sem vége. Hogy pedig maga 
Krisztus ez a nappal, erről így 
tanít az Apostol: Múlóban az éj-
szaka, a nappal pedig közel (Róm 
13, 12). Így mondja: Múlóban az 
éjszaka, s nem azt, hogy: követ-
kezik, így érthető ugyanis, hogy 

EGYHÁZI HÍREK
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Krisztus világosságának eljövete-
lével messze fut a sátán sötétsége, 
s nem következik már rá a bűnök 
éjszakája; ez a véget nem érő fény 
elűzi az ősi homályt, és gátat vet a 
bűnök eláradásának. 

Maga a Fiú az a nappal, akire 
istensége fényét titokzatosan rá-
árasztja az Atya. Ő tehát az igazi 
nap, aki Salamon ajkával így be-
szél: Én el nem múló fényt gyúj-
tottam az égen (Sir 24, 6 Vulg.). 

Amint tehát az égi napot egy-
általán nem követi éjszaka, úgy a 
Krisztustól kapott életszentséget 
sem követi a bűn sötétsége. Az 
égi nap ugyanis szakadatlanul 
fénylik, világít és tündöklik, és 
semmiféle sötétség sem homá-
lyosíthatja el, ugyanígy Krisztus 
világossága is szüntelen sugárzik, 
ragyog és tündöklik, de a vétkek 
semmiféle sötét homálya ki nem 
olthatja. Ezért mondja Szent Já-
nos evangélista: A világosság vi-
lágít a sötétségben, de a sötétség 
nem fogta fel (Jn 1, 5). 

Örvendezzünk tehát, testvé-
rek, mindnyájan a mai szent ün-
nepen! Senki se vonja ki magát 
bűnei miatt e közös örömből; sen-
kit se akadályozzon semmilyen 
bűnteher abban, hogy a többiek-
kel együtt ünnepeljen! Mert akár-
milyen nagy bűnös valaki, ezen 
a napon nem szabad kételkednie 
bűnei bocsánata felől, hiszen nem 
kicsi a mi biztatásunk: Ha a go-
nosztevő paradicsomot érdemelt, 
miért ne érdemelne bocsánatot a 
hívő keresztény?

Csókakő, 2016. április 27.                                                                                                                     
Mórocz Tamás plébános

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
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

Szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt,

2016. május 20 -án 18 órakor 

 a Csókakői  Művelődési Házba

KOLTAY GÁBOR
 ADJÁTOK VISSZA A HEGYEIMET!

című WASS ALBERTRŐL
szóló fi lmjének bemutatójára

és kötetlen beszélgetésre a rendezővel.

A rendezvény INGYENES, támogatója a Vértes-Ker Kft.
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ISKOLAÉLET HÍREI

Ezekben a hónapokban is bő-
velkedik az iskola programokban.

Március 23-án ünnepeltük a 
Víz Világnapját játékos vetélke-
dőkkel, papírakváriumot készí-
tettünk közösen. Ezen a napon 
három tanulóval képviseltettük 
magunkat az Országos Földrajz-
versenyen, Lábatlanon Lóderer 
Dorka, Laki Anna, Burkali Va-
nessza IV. helyezést értek el.

Április 5-én bemutató órát tar-
tott, Udvariné Horváth Anna 4. 
osztályos tanítónő a leendő első 
osztályos szülőknek. Iskolánk fo-
cistái barátságos mérkőzésen vet-
tek részt Fehérvárcsurgón, ahol 
jól szerepeltek. 

Április 6-án megtartottuk havi 
értekezletünket és fogadóóránkat, 
szeretnénk ha minél többen élné-
nek ezzel a lehetőséggel.

Április 8-án a Diákönkor-
mányzat szervezésében suli-bulit 
tartottunk, az alsósok süteményt 
sütöttek. 

A Költészet Napját osztályon-
kénti versmondással ünnepeltük, 
délután Mensáros Zsuzsa néni 
várta az alsó tagozatos gyereke-
ket a könyvtárba.

Április 15-én ismét megren-
dezésre került a hagyományos 

Kulturális Gála az Alapítvány 
szervezésében, a műsorban köz-
reműködtek iskolánk tanulói.

Megtörtént az első osztályo-
sok beiratkozása, 18 fő kezdi meg 
tanulmányait szeptemberben, kö-
szönöm a szülőknek a bizalmat, 
hogy beíratták gyermekeiket is-
kolánkba.

Április 20-án az első három 
órában nyílt napot szerveztünk, 
sok szülő élt ezzel a lehetőséggel. 

Április 21-én Járási Bozsik 
labdarúgótorna volt Móron, ahol 
tanulóink nagy örömünkre III. 
helyezést értek el: Szabó Dániel, 
Szatzger Martin, Nyerges Ro-
land, Faddi Kristóf, Makk Péter, 
Czira Levente, Pap Marcell.

Harmadik osztályos tanuló-
ink három napos Erdei- iskolá-
ban vettek részt Vértesbogláron, 
Steiner Lajosné és Kisné Németh 
Ibolya vezetésével, ahonnan él-
ményekben gazdagon tértek haza.

Április 27-én megtartottuk 
szakmai napunkat, a kincsesbá-
nyai általános iskola tantestülete 
látogatott el hozzánk, bemutató 
órákat tartottunk, melyeket közös 
megbeszélés követett. 

A Nemzetközi Kenguru Ma-
tematikaverseny megyei forduló-
ján, március 17-én iskolánk 16 ta-

nulója vett részt. A legjobb ered-
ményt az alsó tagozatosok közük 
Fehér Elizabet Anna, a felső tago-
zatosok közül Makk Péter érte el. 
Péter 192 tanuló közül 27., Liza 
332 tanuló közül a 63. lett.

Kiszely Róza április 28-május 
1-jéig Erzsébet Talentum Progra-
mon, jutalomüdülésen vesz részt.

Az idei évben is megpályáztuk 
az Erzsébet- táborokat, 35 tanuló 
jelentkezett, várjuk a kedvező el-
bírálást!

Március hónapban a
hónap tanulói:

VI. osztály Czompó Léna
VII. osztály Szimler Zsolt
VIII. osztály Varga Jonatán
IX. osztály Tóth Éva
X. osztály Varga Barnabás
XI. osztály Szabó Balázs
XII. osztály Lóderer Dorka
XIII. osztály Szatzger Martin

Hónap osztálya:
3. osztály és az 5. osztály

Tisztasági verseny nyertesei:
1. osztály és 8. osztály

Az év végéig kitartást kívánok 
kollégáimnak és tanulóinknak!

Bócz Éva
Tagintézmény-vezető
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Április 15-én a helyi Művelő-
dési házban ismét megrendezésre 
került a hagyományos jótékony-
sági kulturális gála. Köszönjük, 
hogy sokan elfogadták meghívá-
sunkat és jelenlétükkel emelték 
az est színvonalát. Ez az est az 
összefogás erejéről tanuskodott. 
Nagyon sokan közreműködtek 
annak érdekében, hogy minél na-
gyobb élményben legyen része 
a hallgatóságnak. Gyermekeink 
parádés műsorral rukkoltak elő. 
Táncoltak, verseltek, énekeltek 
és megcsillogtatták zenei tudá-
sukat, színjátszó képességeiket. 

Különösen nagy öröm volt szá-
munkra, hogy iskolánk volt ta-
nítványaiból, akik már anyukák, 
összeállt a retrókórus Steiner 
Lajosné vezetésével. A régi szép 
időket elevenítették fel. Tiszta 
énekhangjuk szívmelengető volt. 
Zongorán Ábele Helga kísérte 
őket, aki egyéni szólójátékával 
is megörvendeztetett bennünket. 
Laki Marika interaktív meseelő-
adása megkoronázta gálánkat. Az 

est folyamán többször felcsendült 
a vastaps. Köszönetünket fejez-
zük ki a felkészítő nevelőknek, 
technikai segítőnknek Guszter 
Jánosnak, fotósunknak Rozsnyai 
Attilának, a helyi luxemburgi ba-
ráti társaságnak és azoknak a szü-
lőknek, akik a fellépők vendég-
látásához támogatást nyújtottak, 
valamint mindazoknak, akik ön-
zetlen segítségükkel támogattak 
bennünket. Nagyon sokan voltak, 
név szerint ezért nem is emelném 
ki őket. Belépés díjtalan volt, en-
nek ellenére 65 500 Ft pénzbeli 
adományt kaptunk. Az önkéntes 

adományokért külön köszöne-
tünket fejezzük ki, amelyet gyer-
mekprogramok támogatására 
szeretnénk fordítani. 

Pályázatot nyújtottunk be a he-
lyi Önkormányzatunkhoz prog-
ramjaink támogatására. Örömmel 
vettük a 120 000 Ft-os pályázati 
támogatásukat, amivel segítettek 
bennünket. A táboroztatáshoz és 
színházlátogatáshoz fogjuk fel-
használni a kapott összeget. Kö-

szönjük, a pályázatunk pozitív 
elbírálását.

Alapítványunk 18 évvel ezelőtt 
alakult. Nagykorú lett. Akkor a 
legfontosabb célunk az volt, hogy 
megtarthassuk a 8 osztályos álta-
lános iskolánkat, ehhez minden 
segítséget adjunk meg.  Az évek 
folyamán nagyon sok pályázat, 
adomány, önkéntes munka segí-
tette munkánkat, céljaink elérését. 
Igyekeztünk mindig a legjobb tu-
dásunk szerint tevékenykedni. Jó 
érzés fog el bennünket, hogy mi is 
tettünk valamit azért, hogy gyer-
mekeink helyben végezhessék el 
az általános iskolát. A kuratórium 
egyedül nem lett volna képes az 
Önök támogatása nélkül eredmé-
nyesen dolgozni. Nagyon szépen 
köszönjük a belénk vetett bizal-
mat. A májusi megbeszélésünkön 
értékelni fogjuk az eddigi tevé-
kenységünket, kijelöljük a további 
feladatokat. Én 18 évig láttam el 
az elnöki teendőket, úgy gondo-
lom az időt „megállítani” én sem 
tudom, ezért arra az elhatározásra 
jutottam, hogy a „karmesteri pál-
cát” átadom június 1-jével. Termé-
szetesen továbbra is szívügyemnek 
fogom tartani az alapítványunkat, 
és ha szükség lesz a tanácsaimra, 
szívesen segíteni fogok. Nagyon 
köszönöm mégegyszer a belém 
fektetett bizalmat és kívánom, 
hogy továbbra is eredményesen 
működjön az iskolai alapítvány 
gyermekeink, szülők és az Önök 
legnagyobb megelégedésére.

Adószámunk: 19488209-1-07

Ábele Mártonné
kuratórium elnöke

ISKOLAI ALAPÍTVÁNYI HÍREK
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Anya akkor boldog, ha segítek 
Neki valamit, például felügyelek 
a testvéremre, vagy hajtogatom a 
ruhákat. Anya akkor szomorú, ha 
csúnyán beszélünk a testvérem-
mel. Anya nagyon szeret főzni, 
nagyon fi nom paradicsom levest 
főz.

***
Anya szép, jó, és jól főz. Anya 

akkor boldog, ha velünk van. 
Anya akkor szomorú, ha rosszak 
vagyunk. (Mindenfélét szoktunk 
rosszalkodni.)

***
Anyát azért szeretem, mert vi-

dám, és sokat játszik velem. Anya 
annak örül a legjobban, ha készí-
tek neki gyöngyből szíveket.

Anya örül, hogy nagymama 
lett, és azt mondja, nagyon cuki 
a kisbaba.

***
Azért szeretem anyát, mert 

szokott velem kedves lenni. Anya 
annak örül, ha szépen játszok, és 
nem hagyom szerteszét  a játéko-
kat.

Szeretek anyával főzni. Anya 
nagyon fi nom palacsintát és spa-
gettit készít.

***
Anya jó. Szeretek anyával ját-

szani, sokat kirakózunk együtt. 
Anya megdicsér, ha szépen ját-
szok, egyedül, vagy a tesómmal.

Anya porszívózni szeret a leg-
jobban. (Óvó néni hitetlenkedve: 
- Komolyan mondod?)

Nem, azt szereti a legjobban, 
ha mi ott vagyunk!

Anya annak örül, ha betartom 
a szabályokat otthon, és nagyon 
ügyes vagyok. Például segítek 
Neki linzert sütni. Anya nagyon 
szeret velem sütni és főzni. Na-
gyon jó anyával együtt játszani.

Anya akkor szomorú, ha pa-
pucsban megyek ki az udvarra.

***
Anya jó. Azért szeretem anyát, 

mert mosolyog. Anya soha nem 
szomorú, és soha nem mérges.

Anya legjobban főzni szeret, 
sokat segítek Neki ebben.

***
Anyát azért szeretem, mert 

játszik velem. Sokat társasozunk 
anyával. Anya akkor örül, ha 
segítek Neki néha porszívózni, 
vagy mosogatni. Anya csak néha 
mérges, mert én ritkán rosszalko-
dom.

***
Anyát nagyon szeretem. Anya 

megdicsér, ha ügyes vagyok, és 
nagyon szereti ha segítek Neki.

Nagyon szeretek anyával és a 
testvéremmel főzni, igaziból is, 
és a „kiskonyhában” is. 

***
Anya boldog, ha nem nézek 

olyan sokszor tv-t. Anya sokat 
olvas nekem, és azt nagyon sze-
retem.

Anya nagyon szereti, ha sze-
dek Neki virágot, és rajzolok 
Neki. Ha a tesómmal néha vere-
kedünk, akkor anya szomorú.

Anyát nagyon szeretem, ezért 
sokszor megölelem. Anya a leg-

Az alábbi gondolatokat Katica 
csoportos óvodásaink mondták 
édesanyjukról.

Ezekkel a szívmelengető sza-
vakkal köszöntünk minden édes-
anyát és nagymamát!

***
Azért szeretem anyát, mert 

mindig kedves velem és törődik 
velem. Anya örül, ha jó vagyok, 
és én is törődök vele. Például  ha 
anya szomorú ,én felvidítom, és 
virágot szedek Neki.

Anyát az egész világnál is job-
ban szeretem.

***
Anya annak örül a legjobban, 

ha jó vagyok az óvodában. Azt 
szeretem anyában, hogyha össze-
rakodok, megengedi , hogy néz-
zek mesét. Anyát akkor is szere-
tem, ha mérges rám.

***
Anya szép. Anya akkor bol-

dog, ha valamit jól csinálok, és 
akkor szomorú, ha apa mindig 
dolgozni megy. A legjobb, ha 
anyával sütit vagy mákos gubát 
készítünk.

Jó, hogy van testvérem, de Ő 
mindig bedurcáskodik, ha mon-
dom Neki, hogy össze kell rakod-
ni.

***
Anya annak örül ma legjob-

ban, hogy vagyunk Neki. Anya 
úgy szeret meg minket, hogy 
megölel. Anya a legjobban akkor 
szeret engem, ha nem rosszalko-
dom, és szót fogadok. Szeretem 
anya sütijeit.

ANYA BOLDOG, MERT ÉN SZERETEM!
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jobban velünk szeret játszani. So-
kat játszunk együtt. Anya örül, ha 
jól viselkedünk a testvéremmel, 
és nagyon megdicsért, amikor: 
„pörögött” a nyelvem.

***
Anyát azért szeretem, mert 

kedves velem és mindig fi noma-
kat főz . Anya boldog, ha ízlik 
nekünk, amit főzött.  Anya meg-
dicsér, ha ügyes vagyok, annak 
örül a legjobban, ha a tesómmal 
játszok.

Anya azt szereti a legjobban 
csinálni, hogy alszik.  Anyát na-
gyon szeretem. 

***
Anya a legjobban nekem örül.
Anyával szoktunk játszani, és 

az jó. Amikor az udvaron hintá-
zunk, az a legjobb.

***
Anyát úgy szeretem meg, hogy 

rajzolok Neki szépet, és még so-
kat megpuszilom. Anya visszapu-
szil „nekem.” Anya sokszor mo-
solyog és soha nem szomorú.

***
Anya jó. Anyát azért szeretem, 

mert ő az anyukám. A mama azt 
szokta mondani, hogy anyából 
csak egy van. Azért szokta ezt 
mondani, mert ez igaz. Anya bol-
dog, ha vigyázok a tesómra.

***
Anya ügyes. Anyát nagyon sze-

retem. Anya örül, ha szépen ját-
szok, és segítek Neki mosogatni.

Anya szomorú, ha a testvérem 
sikít.

***
Anyát nagyon szeretem.
Anya mindenkor meg szokott 

dicsérni.

– Mindenkor ?
– Igen ! Vagy azt hiszem, in-

kább néha, mert néha jól viselke-
dek.

***
Anyát azért szeretem, mert 

amit kérek megteszi nekem. Ő a 
legjobb anyuka.

Anya minden reggel azt mond-
ja, hogy imád. A legjobb dolog 
társasozni, és nyáron medencézni 
anyával.

***
Anya szép és kedves, azt szok-

ta mondani nekem, hogy nagyon 
szeret.

Anya annak örül a legjobban, 
ha rendet rakok a szobámban, és 
szomorú, ha nem fogadok szót.

Anya rajzolni szeret a legjob-
ban, nagyon jól tud lányokat raj-
zolni. 

***

Anya boldog, mert szeretjük! 
Anyát azért szeretem, mert ked-
ves. Anya nagyon örül, ha mi 
nem verekedünk, ha segítek Neki 
rakodni, és ha a kistesóm sír, ak-
kor beadom a szájába a cumit.

***

Anya akkor boldog, ha segítek 
Neki valamit, például felügyelek 
a kistesómra, vagy hajtogatom a 
ruhákat. Anya akkor szomorú, ha 
csúnyán beszélünk a testvérem-
mel. Anya nagyon szeret főzni, 
nagyon fi nom paradicsom levest 
főz.

***
Azért szeretem anyát, mert ő 

az anyukám. Anya örül, amikor 
boldogok vagyunk. Anya csak 
akkor szomorú, ha a testvéremet 
és engem szomorúnak lát. Sem-

mikor máskor. Nagyon szeretem, 
amikor anya olvas nekem.

***
Anya szép. Anyát nagyon sze-

retem és imádom.
Anya akkor örül, ha szót foga-

dok, és akkor szomorú, ha nem 
hallgatok rá. Anya szokta monda-
ni, hogy az „imádás” nem csak az, 
hogy megpuszilom, hanem az is, 
hogy szót fogadok neki. Jó  anyá-
val együtt játszani, leginkább bar-
kochbázni, de sajnos nem sokat 
tudunk, mert anya mindig takarít.

Anya boldog, mert én szere-
tem! 

A Mesevár Óvoda
Katica csoportos gyermekei
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A napi átlaghőmérséklet emel-
kedésével egyenes arányban so-
kasodnak a táncosokat érintő 
programok is. 

De hogy ne csak munkával 
és készülődéssel járjon mindez, 
így egy kis ünnep előtti, tavaszi 
szünet-indító kirándulást hozott 
a nyuszi, minden Barkócásnak. 
Ilyen és hasonló alkalmakkor de-
rül ki, kik azok az emberek, akik-
nek szívük csücskében a Barkó-
caberkenye is kapott egy pici he-
lyet. Mikor még a Vértes fái csak 
vágyták a jó időt, Angyal Zsuzsa 
néni, már akkor kérdezgette el-
nökünket Gábort, nem volna-e 
kedve a csapatnak egy kis pesti 
kirándulásra, a Néprajzi Múzeum 
egyik kiállítására? A gyors köz-
vélemény kutatást, még gyorsabb 
szervezés követte, hiszen az idő-
pont kiválasztásában több szem-
pontnak is passzolnia kellett. 
Zsuzsa néni párjával, Csupor Ist-
vánnal együtt kalauzolták végig a 
csoportot a múzeumban. A XVI. 
Országos Népművészeti Kiál-
lítás pályamunkáit tekinthettük 
meg, mely az „Élő népművészet” 
címet kapta. A mai kor embe-

rét körülvevő, de a magyar nép-
művészet ihlette szebbnél szebb 
kézműves munkákat csodálhat-
tunk meg, melyek egytől-egyig 
díjnyertes pályamunkák voltak. 
Közöttük pedig kettőn Csókakő 
neve állt, Zsuzsa néni munká-
ival! Ez úton is gratulálunk és 
kívánjuk, szülessen még sok ha-
sonló szépség a kezed nyomán! 
Hálásan köszönjük a lehetőséget 
mindkettőtöknek! S ha már Bu-
dapest, akkor a szép országunk 
„házát” se hagyhatjuk fi gyelmen 
kívül. Így ismét egy (illetve több) 
angyal segítségével juthattunk be 
a Parlamentbe. Döme Vali néni és 
kedves ismerősei révén igazán él-
mény dús és érdekes ízelítőt kap-
hattunk az Országház történeté-
ről, történelméről és még számos 
hozzá kapcsolódó érdekességről. 
Egy morzsányi töri óra, melyet 
nem az unalmas tanteremben 
ülve hallgathatott az ember fi a-
lánya, sőt az itt elhangzott infor-
mációk bizony nem suhannak ki 
az idő múlásával sem az emléke-
zetünkből. Köszönjük Vali néni-
nek és kedves barátainak ezt az 
élményt! Mindent összevetve a 

döcögősen induló kirándulásunk 
végén hazafelé fáradtan s egy jó 
adag „kultúrfröccstől” megrésze-
gülve bámultuk a naplementét a 
busz ablakán át. A nap koroná-
jaként pedig meglepetés várta 
Guszter Janit, a 30. születésnapja 
alkalmából: rögtönzött Barkóca-
kórus, torta és koccintás, az ün-
nepelt egészségére!

A jól megérdemelt szórakozást 
pedig furcsamód munka követte. 
A Húsvéti locsoló bál lebonyolí-
tásában a Barkócások színe-java 
vállalta ismét a főszerepet. Re-
mek hangulatban telt a rendez-
vény. Gyöngyi és Gábor (tanár 
nénink és tanár bácsink) és ked-
ves táncos lábú barátaik fergete-
ges táncházat varázsoltak Húsvét 
vasárnapján a művelődési házba. 
A zenekaron pedig nem volt az a 
magyar nóta, ami kifogott volna. 
Szép számmal sorakoztak a tom-
bola nyeremények is az asztalon, 
köszönjük a felajánlásokat! Talán 
az első olyan táncházunk volt az 
idei, amikor a barkócások már 
nem csak a lábukból, hanem a 
szívükből is táncoltak! (Vagy in-
kább a lábukból is, nem csak a 
szívükből?) 

A Húsvét hétfőjének főszerep-
lői pedig ebben az évben is a fi úk 
voltak. Illetve a lányok is. A legé-
nyek a locsolás hatékonyságáról, 
a leányok pedig a megérdemelt 
piros tojásról gondoskodtak. Idén 
is volt kölni, pálinka, pogácsa(!), 
meg miegymás. Meg természe-
tesen volt szóda, de a vödör víz 
sem maradt ki… Lám, ezeknek a 
fi úknak mennyire fontos, hogy el 
ne hervadjunk.. 

Erdődi Orsolya
a tánccsoport fi rkásza

TAVASZODÓ BERKENYÉK
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Négy hetes vereségi sorozat 
után 20 gólos győzelem

Csapatunk a magyaralmási 
győzelem után, nem igazán érzett 
rá a győzelem ízére. Sajnos még 
egy döntetlent sem sikerült ösz-
szehozni. Söréden az első félidő 
kiegyenlített játékát követően a 
sörédieknek sikerült felülkere-
kedni a csókakőieken, így a vé-
gén 5-1-es magabiztos győzelmet 
könyvelhettek el. Az Isztimér el-
len mindenképp javítani kellett, 
ám az isztimériek csupán 8 játé-
kossal tudtak kiállni. Becsületük-
re legyen mondva vállalták még 
így is a játékot, s csókakői sport-
történelmi 20-1-es végeredmény-
nyel megszakadt a négy hete tartó 
vereségi sorozatunk. A következő 
eredmények születtek az elmúlt 
hetekben:

***

Megyei III. osztályú Bajnokság 
2016. március 27. 14. forduló

Móri SE II. – Váralja SC Csó-
kakő 3 – 0 (3 – 0)

Gólszerzők: Schábel Balázs 
11’, Nyevrikel Gábor 25’, Elek 
Ramón 41’ (Mór)

Megyei III. osztályú Bajnokság 
2016. április 2. 15. fo rduló

Váralja SC Csókakő – Csór 
Truck-Trai ler 1 – 2 (0 – 2)

Gólszerzők: Kutassy Barna-
bás 58’ (Csókakő) Kovács Zoltán 
14’, Pusztai Attila 21’ (Csór)

SPORT

Megyei III. osztályú Bajnokság 
2016. április 10. 16. forduló

Söréd SE – Váralja SC Csóka-
kő 5 – 1 (1 – 1)

Gólszerzők: Kovács Máté 5’, 
Volner Vasile György 58’, Bara-
bás Ádám 70’, Karbulák Roland 
80’, Kovács Ákos 83’ (Söréd) 
Kadlecsik Péter  45’ (Csókakő)

Megyei III. osztályú Bajnokság 
2016. április 16. 17. forduló

Váralja SC Csókakő – Sár-
szentmihály 2 – 4 (1 – 3)

Gólszerzők: Kutassy Barna-
bás 18’, 51’ (2) (Csókakő) Csepi 
Márk 11’, Török Dominik 31’, 
Gurdon Gábor 36’, Gulyás Gábor 
66’ (Sárszentmihály)

Megyei III. osztályú Bajnokság 
2016. április 23. 18. forduló

Váralja SC Csókakő – Iszti-
mér 20 – 1 (9 – 0)

Gólszerzők: Szabó Szilárd 1’, 
39’, 46’, 60’, 72’, 77’, 84’ (7), 
Schwarcz Tamás 10’, 34’, 69’, 

87’ (4), Kutassy Barnabás 9’, 19’, 
22’, 37’, 64’, 75’ (6) Sipos Árpád 
23’, Máhr Dávid 52’, Bitter Ben-
ce 80’ (Csókakő) Huszár András 
82’ (Isztimér) 

***
A tizenkét csapatos bajnok-

ságot az Ikarus-Maroshegy 
gárdája vezeti 48 ponttal, őket 
követi a második helyen a Móri 
SE II. 41 ponttal, aztán a har-
madik helyen várja a folyta-
tást a Csór együttese. Csókakő 
jelenleg a 18. forduló után, 20 
pont birtokában a 8. helyen áll.  
Minden érdeklődőt, drukkert 
szeretettel várunk szombaton 
a hazai, vasárnap az idegenbeli 
mérkőzéseinkre!

Csókakő, 2016. április 27.                                                                                  
– VSC -  
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