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2016. október, XX. évfolyam 10. szám

Tisztelt Csókakőiek!
Az idei évben is megrendeztük, immár 18. alkalommal, a
Csókakői Várjátékokat. A várhoz
kapcsolódó rendezvényünk, ma
már Csókakő egyik legjelentősebb programja, ami az idén is
három napon át tartott. A Csókakői Várjátékok keretében bemutatkoztak a várhoz kapcsolódó
lovagi tagozatok, fegyveres, és
hagyományőrző ága, bemutatkoztak
testvértelepülésünkről
Byczynából érkezett lovagok is.
Természetesen az idén is több neves művész, előadó fordult meg a
rendezvénytér színpadán, és pénteken a Vazul Vére című rockope-

ra is bemutatkozott Csókakőn. A
Csókakői Várjátékok alkalmával
a képviselő-testület a Csókakőért
Érdeméremmel kitüntette Rozsnyai Attilát, a Csókakő Legszebb
Portája kitüntető címet pedig
Karger László nyerte el. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk.
A rendezvényt nem tudtuk volna
megrendezni a civilszervezetek,
és az önkéntes segítők segítsége nélkül. Önzetlen munkájukat
ezúton is köszönöm. Köszönöm
továbbá a rendezvényt anyagilag
támogató cégeknek: a Vértesker
Kft-nek – Visegrádi József, a Klein Park Kft-nek – Klein Gábor,

az Útéppark Kft-nek – Skobrák
László a rendezvényhez történő
hozzájárulást.
A következő programunk a
Móri Bornap után hagyományosan megrendezendő Csókakői
Szüreti Felvonulás lesz, amit a
szokásos útvonalon és állomásokkal rendezünk meg, mint a
korábbi években. A szüreti felvonulás 2016. október 8-án 14 órakor a Művelődési Háztól indul,és
ugyanide ér majd vissza. Mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre.
Csókakő, 2016. szeptember 27.
Fűrész György polgármester
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KARITASZ EGÉSZSÉGNAP
A Csókakői Karitasz Szervezet az idén is megrendezi a
hagyománnyá vált októberi rendezvényét, ahol az egészségnapot ingyenes ruhaosztással és
a szokásos kültéri főzőcskével
kötjük egybe.

A Faluházban10-14 óráig a
szokásos ingyenes cukor-, vérnyomásmérés, testtömeg index
mérés és gyógymasszázs vehető igénybe. Ezalatt az összegyűjtött ruhanemű ingyenesen
kiválogatható.

A rendezvény időpontja:
2016. október 22. (szombaton)
9 órától
Helye:
Faluház és - park

Az ingyenes ruhaosztáshoz
várjuk az adományozók segítségét ruhanemű gyűjtésével, melyet
kérünk dobozolva vagy zacskózva egy héttel a Rendezvény előtt,
2016. október 14-én pénteken
délután 16-18 óráig és október

15-én szombaton délelőtt 10-12
óráig a Paplakban (Kossuth Lajos utca 9.) szíveskedjenek leadni.
***

Az egészségnapon szeretettel
várjuk a civil szervezetek részvételét is, hogy jelenlétükkel emeljék a rendezvény színvonalát, és
a hagyományos „Szálkafesztivál”
– ezidén hal nélkül – továbbra is
maradandó októberi faluünnep
legyen.
Mindenkit szeretettel vár a
Csókakői Karitasz Szervezet!

EGYHÁZI HÍREK
„…Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem.”
Lk 16,25c
Hirdetjük hogy őszi Olaszországi zarándoklatunkra nincs már
hely. Az indulás előtti tájékoztatót szeptember 26-án most hétfőn tartjuk este 7 órai kezdettel a
bodajki plébánián.
Hirdetjük a ﬁatalok számára,
hogy jövő tavasszal bérmálás lesz
lelkipásztori körzetünkben. Akik
kellő hittani ismerettel (minimum
4 év hittanra járással) rendelkeznek és 12 évesnél nagyobbak, jelentkezhetnek a bérmálkozásra a
hitoktatóknál. Számukra havi egy
plusz alkalommal lesz közös készület a bérmálkozás szentségének felvételére.
Október 9-én, két hét múlva
vasárnap, – Szent Márton évében

– kerékpáros zarándoklatot hirdetünk Csákberény Szent Márton
templomába, ahol 3 órakor szentmisét imádkozunk. Szeretettel
várjuk a ﬁatalokat, családokat!
Októbertől; jövő vasárnaptól
hirdetjük meg a 2016/17-es tanév ministránsversenyét; Bodajk,
Magyaralmás, Zámoly Iszkaszentgyörgy, Csókakő településeken. Az ez évi versenyben a
ministránsok között negyedévente ajándékot fogunk kisorsolni!
Buzdítjuk a gyermekeket az oltár
szolgálatára. A múlt tanévi verseny nyerteseinek jutalomkirándulására jövő szombaton reggel 8
órakor indulunk.
A mai vasárnap Szentírás vasárnapja van, olvassuk Isten Igéjét mindennap. Szeretettel ajánljuk az Új Ember gondozásában
havonta megjelenő liturgikus ige-

mutatót az Adoremus kiadványt.
A mai vasárnap látható jelenlegi formájában utoljára a
bodajki kegytemplom kegyoltára, mivel annak elbontását a
héten elkezdik. A most hétvégi
bodajki szentmiséken a liturgiák
végén imádsággal, oltárkerüléssel „búcsúzunk el” a főoltártól.
A bodajki kegytemplom az oltárrestaurálási munkálatok miatt,
szeptember 30-án, illetve október
első hetében teljesen zárva lesz.
Megértésüket köszönjük!
Október hónapban minden nap
este fél 6 előtt 10 perccel ünnepélyes szentolvasót imádkozunk
templomunkban.
Jövő szombaton az esti szentmisében – Assisi Szent Ferenchez
kapcsolódóan - megemlékezünk a
kegyhelyet mai formájában megalapító kapucinus atyákról.
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Örömmel adunk hírt arról,
hogy egyházmegyénkkel közösen pályázatunk adtunk be az ún.
alsó iskola zarándokházzá tételére. A pályázat eredményhirdetéséről természetesen tájékoztatjuk
híveinket.
Liturgikus elmélkedés
Kezdődik Szent Polikárp püspök
és vértanúnak a ﬁlippiekhez
írt levele
(Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk
1, 267-269)
Kegyelemből van az
üdvösségünk
Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának: gyarapodjatok a
mindenható Isten és Megváltónk,
Jézus Krisztus által irgalomban
és békében! Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban, mert az igaz szeretet
képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan elkísértétek. Ilyen
bilincsek illenek a szentekhez;
ékességei mindazoknak, akiket

Isten, a mi Urunk valóban kiválasztott. Örültem, hogy hitetek
régtől fogva dicsért erős gyökere
mindmáig él és gyümölcsöt hoz
a mi Urunk, Jézus Krisztusban,
aki bűneinkért egészen a halálig
szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt (ApCsel 2, 24), noha
nem láttátok, mégis hisztek benne
a megdicsőültek kimondhatatlan örömével (1 Pét 1, 8-9). Ezt
sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az
üdvösségtek, nem tetteitekből (vö.
Ef 2, 8), hanem Isten akaratából
Jézus Krisztus által. Ezért hát derekatokat felövezve (1 Pét 1, 13)
szolgáljatok Istennek félelemmel
(vö. Zsolt 2, 11) és igazsággal.
Hagyjátok el a hiú dicsekvést és
a tömeg tévelygéseit. Higgyetek
abban, aki a mi Urunkat, Jézus
Krisztust a halálból feltámasztotta, megdicsőítette (1 Pét 1, 21),
és jobbjára ültette; neki vannak
alávetve az égiek és a földiek,
őt imádja minden szellem, ő jön
majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, akik nem hisznek benne. Isten,

aki őt feltámasztotta a halálból,
minket is fel fog támasztani, ha
megtesszük akaratát, parancsai
szerint élünk, s szeretjük mindazt,
amit ő szeretett, ha tartózkodunk
minden igazságtalanságtól, csalástól, fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól; ha
nem ﬁzetünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal (vö. 1 Pét
3, 9), ökölcsapásokért ököllel,
szitokért gyalázkodással. Tartsuk
eszünkben, amit az Úr mondott:
Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se
ítélkezzenek! Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak! Legyetek irgalmasok, és irgalmasságban részesültök! Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd
nektek is visszamérni (vö. Mt 7,
1; Lk 6, 36-38); és: Boldogok a
szegények és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa (vö. Mt 5, 3. 10).

Csókakő, 2016.szeptember 25.
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
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OVI HÍREK
A nyári szünet után, augusztus
22-én óvodánk ismét megnyitotta
kapuját. Az óvoda zárva tartása
alatt megtörténtek a karbantartási
feladatok, majdnem minden helyiség kifestésre került, és megkopott ajtóink is le lettek mázolva. Köszönjük az önkormányzatunk segítségét.
Bizony áldatlan állapot uralkodott az óvoda épületén belül,
amikor augusztus 8-án megkezdődött a takarítás. A dajka nénik
és a konyhai dolgozónk nagyon
sokat tettek azért, hogy az első napon, a megszokott, tiszta környezetben fogadhassuk óvodásainkat. Külön öröm volt számomra,
hogy lelkesen, jó kedvvel tették
ezt. Akkor is megőrizték pozitív
hozzáállásukat, amikor az oviba
„betévedt” emberek, sehogy sem
látták, hogyan lesz itt rend és tisztaság a nyitás napjára.
Anita óvó néni januártól már
nem dolgozott óvodánkban, most
pedig végleg elköszöntünk Tőle.
Őt most másfelé sodorta az élet.
Nagy öröm volt ugyanakkor,
hogy augusztus közepétől, Bognár Lívia óvodapedagógusként
dolgozik intézményünkben. Jó
munkát kívánunk Neki, reméljük
lelkes és aktív tagja lesz csapatunknak.
Az új kisgyermekekkel együtt
óvodánk létszáma 40 fő, de várunk még gyermeket, gyermekeket télen és tavasszal is.
Mikor írom ezeket a sorokat,
még csak szeptember második
felében járunk, mégis elmondhatom, hogy új gyermekeink szépen
beszoktak az óvodába. Jól érzik
magukat a délelőttök folyamán,
beszélgetnek az óvó nénikkel,

játszanak és bekapcsolódnak a tevékenységekbe is.
Szeptember 3. hetében összeült az óvoda szülői szervezete, és
az óvoda alapítványának kuratóriuma is. Nagyon jó érzés, mikor
azt látjuk, hogy a szülők lelkesek,
segítőkészek, aktívak, kreatívak.
Ha segítség kell, jönnek, hoznak,
sütnek, gyűjtenek, szerveznek….
egyszóval az óvodával együttműködve sokat tesznek azért, hogy a
gyerekek tényleg egy vidám, derűs, családias, élményeket nyújtó
közösségben tölthessék mindennapjaikat!
Szülői szervezetünk elnöke
továbbra is Kovács-Hagyóné
Holczer Ildikó lett, tagjai pedig Csöngediné Lőrincz Renáta,
Kassai Judit, Klézli Rita, Kunné Ozsváth Szilvia, Lőrinczné
Vas Márta, Steiner Mónika, Szabados Melinda, Vadász Lilla.
Jó munkát, kitartást kívánunk
valamennyiüknek!
Az egyik szeptemberre tervezett programunkon, a szüreten és
a szőlő feldolgozáson már túl is
vagyunk. Katica csoportos ovi-

saink, egy gyönyörű, napsütéses
őszi napon belekóstolhattak a
szüreti munkákba. Ki-ki vérmérséklete szerint látott a feladathoz.
Voltak gyerekek, akik nagyon
ügyesen szedték a szőlőt, míg
mások már az első percekben
fáradtságról panaszkodtak. A nagyobb ﬁúk lelkesen és ügyesen
puttonyoztak.
A darálásból és préselésből
már nem maradtak ki a legkisebbek sem. Ügyesen megbirkóztak
a nem mindennapi feladatokkal, s
már alig várták, hogy megkóstolhassák a mustot.
Köszönjük Lőrincz Ottónak,
hogy biztosította ezt a lehetőséget, és Csöngediné Lőrincz Renátának, hogy vendégül látta Zalán
ovis társait.
Szeptember végén lesz óvodánkban a hagyományos Mihály
napi vásár, melyre nagy szeretettel várjuk vissza az első osztályosokat is. Erről azonban csak
legközelebb tudok beszámolni a
kedves olvasóknak.
Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda-vezető
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ISKOLA ÉLET HÍREI
Halkan útra kel a nyár, s észre
sem vesszük, beköszönt az ősz, a
szeptember, s vele az új tanév.
Régen a magyar falvakban
ősszel kipakoltak mindent a házból, kimeszeltek és kijavították
a vakolat hibáit. A gazda számot
vetett arról, hogy mit tett jól, és
hogy mit fog másképp tenni a
jövő esztendőben.
Nekünk is érdemes így tennünk: kipakolnunk, végignéznünk és helyreraknunk a nyári élményeket, tapasztalatokat,
hogy aztán a tanév során mindig
a legmegfelelőbbet tudjuk elővenni, használni; emellett érdemes felfrissíteni az elmúlt tanév
tanulságait és azok alapján tervet
összeállítani. Egy olyan tervet,
amelynek elkészítéséhez az iskola valamennyi szereplőjének
– diákok, pedagógusok és munkatársak, szülők, fenntartó, civil
szervezetek – hozzá kell tennie
valamit, a megvalósításból pedig
részt kell vállalnia, hiszen e nélkül ma már aligha lehet egy iskolát fenntartani, fejleszteni.
Mire is gondolok? Gondolok
itt a szülői ház, az iskola, a helyi
társadalom más jellemformáló intézményei és színterei által megfogalmazott örökérvényű elvekre, értékekre és tettekre, amelyek
közösen szolgálják gyermekeink,
tanulóink szellemi, lelki és erkölcsi fejlődését.
Vezetői megbízatásom kezdete óta hangoztatom, hogy a sikeres munka feltétele több lábon áll:
éppúgy része a helyi társadalom
együttműködése, összefogása, bi-

zalma, mint kollégáim és munkatársaim alázatos, becsületes és
felelősségteljes munkavégzése,
a fenntartó részéről pedig a nyugodt működés feltételeinek megteremtése, a kiszámíthatóság és a
stabilitás biztosítása.
De mivel a tanulás és a munka
nélküli iskolát még nem találták
fel, éppen ezért egy iskola eredményessége és sikeressége nagyban múlik diákjainak hozzáállásán, munkáján és tanulásán is.
Kedves Első Osztályosok!
Megkülönböztetett szeretettel
köszöntelek titeket, a legkisebbeket!
Valamennyiünk életében különleges szeptember első napja,
de talán a legnagyobb esemény
azoknak a családoknak az életében, akiknek a gyermeke először
lépi át az iskola küszöbét.
Ilyenkor nekünk, szülőknek
is nagyobbat dobban a szívünk,
amikor puszit adva és szemünkkel simogatva először engedjük
iskolába féltett kincseinket, gyermekeinket, akiket a mai napon
hivatalosan is a Nádasdy Tamás
Általános Iskola diákjaivá fogadunk, hogy holnapután már táskával várja őket az iskola, szólítsák a tanító nénik és üdvözölje
majd a berregő csengőnk is.
Ezzel egy új világ nyitja meg a
kapuit, amely ugyan kevésbé lesz
játékos és felhőtlen, de a világ
újabb – eddig nem ismert – szépségeinek megismerését, eddig
még nem tudott dolgok megtanulásának lehetőségét tartogatja

számotokra, s ezáltal – ha ti is
úgy akarjátok – éppoly csodálatos, izgalmas és emberi értékekben gazdag lehet, mint az óvodás
évek.
Kedves 8. osztályosok!
Számotokra is különleges ez
az év hisz a pályaválasztás előtt
álltok, ti vagytok a rangidősek,
kérlek benneteket mutassatok
példát az elsősöknek, diáktársaitoknak, készüljetek becsületesen
a pályaválasztásra, hogy elérjétek
céljaitokat, álmaitokat.
Kedves diákok!
Véget ért a vakáció, kezdődik
a komoly munka, a szorgalom,
kitartás mindig meghozza gyümölcsét. Használjátok ki a lehetőségeket!
Továbbra is fontosnak tartjuk,
hogy tanulóink használható tudást szerezzenek, megalapozva
ezzel a továbbtanulásukat, boldogulásukat az életben. Kiemelt
szerepe lesz a felzárkóztatásnak
és a tehetséggondozásnak.
Beindítjuk
szakköreinket.
Örömmel jelentem a német nyelvvizsgára való felkészülés elindítását, továbbá lehetőség nyílik:
fafaragás, énekkar, furulya szakkörre, tűzoltó szakkörre járhatnak, folytatódik az igen népszerű
kézműves szakkör, a színjátszás
is beindul, a természettudomány
iránt érdeklődőket is várjuk, a
honismereti szakkörön szélesíthetik látókörüket. Sportolási lehetőségként a Bozsik szakkör és
október 1-jétől elindul a karate is
heti 2 alkalommal.
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Ebbe a tanévben újdonságként
jelentkezik a bodajki Hang- Színtér művészeti iskola által elindított zongora-, gitár- és jazz- balett
szakkör.
***

A tanítási órák reggel 8 órakor
kezdődnek, ezért kérem a kedves
szülőket, hogy 7.45-re hozzák
gyermekeiket, hogy nyugodtan
tudjanak felkészülni az 1. órájukra. Megkérem a szülőket, hogy ne
engedjenek mobiltelefont elhozni
az iskolába, nem vállalunk érte
felelősséget, ha valami probléma
adódik értesítjük a szülőket.
A délutáni ügyelet 16.30-ig
tart. Az óraközi szünetek nem
változnak.
***

Továbbra is étkezhetnek a
gyerekek az iskolában. Menzát
vagy napközis ellátást kérhetnek.
A ﬁzetés mindig utólag történik,
amelyről értesítést küldünk.
***

Iskolánk létszáma tovább nőtt,
az SNI-s tanulókkal együtt már
103 fő.
A hit- és erkölcstan oktatása 8
évfolyamon történik.
Tantárgyfelosztásunk a
következő:
1. osztály: Kapitány Aranka
tanítónő
2. osztály: Felker Linda,
Szigeti Judit tanítónő
3. osztály: Bognár Gáborné,
Moór Zsanett tanítónő
4. osztály: Steiner Lajosné tanítónő, Kisné Németh Ibolya
napközis tanítónő
5. osztály: Szabó Tímea földrajz- biológia- német szakos
tanárnő

6. osztály: Wajzer Sarolta
magyar- történelem szakos
tanárnő
7. osztály: Pataki- Huszár Rita
matematika- informatika szakos tanárnő
8. osztály: Kamocsa Eszter
német- történelem szakos
tanárnő
Informatika: Rózsavölgyi Csaba matematika- ﬁzika- informatika szakos tanár
Kémia: Kis Adél
kémia szakos tanárnő
Fizika: 8. osztályban PatakiHuszár Rita, 7. osztályban
Steiner Lajosné
Néptánc: Letenyei- Schmindt
Gyöngyi néptánc tanárnő
Testnevelés: Kun Gábor
testnevelés szakos tanár
Angol: Varga Andrea
angol szakos tanárnő
***

Örömmel jelentem, hogy ebben a tanévben a törvényben előírt úszásoktatás is elindul. 2 testnevelés órát tömbösítve szeptember 16-tól a 3-4. osztály péntek
délutánonként november végéig
mehet Mórra az uszodába. A tankerület biztosítja a buszt és az
úszás árát. A II. félévben pedig az
5-6. osztály fogja folytatni.

846.650 forintot, a móri Johnson
Controls cégtől 134. 305 forintot, a móri tankerülettől 98. 000
forintot, a Generali Biztosítótól
200.000 forintot kaptunk.
Szeretném megköszönni Fűrész György polgármester támogatását, az önkormányzat dolgozóinak a segítséget, hiszen nélkülük most nem lenne ilyen szép az
iskolánk.
Köszönöm a festőknek: Makk
Andrásnak és Rácz Lajosnak,
hogy ilyen széppé varázsolták iskolánkat.
Köszönöm Rozsnyai Attilának
a gipszkartonozást, az igazgatói
iroda galériájának elkészítését,
Kaiser Tibornak a fuvarozást.
***

Az idei évben sem maradtak
táborozás nélkül gyermekeink:
Júniusban napközis tábort
szerveztünk. Júliusban és augusztusban 3 turnusban vettek részt
tanulóink Erzsébet-táborban Zánkán és Fonyódligeten. Köszönöm
kollégáinknak, hogy szabadságuk idején vállalták a tanulók felügyeletét.
***

Minden hónap első hétfőjén
17-18 óráig fogadóórát tartunk,
kérem a szülőket éljenek ezzel a
lehetőséggel.

***

***

Tovább szépült iskolánk.
Megtörtént a tantermek festése, a tornaszoba és a folyosó
gipszkartonozása, az igazgatói
iroda teljes felújítása. Pályázat
útján megtörtént a tantermek
bútorzatának cseréje is. A felújítás költségeit pályázatból fedeztük. Az Alcoa amerikai cégtől

Szeptember 17-én a móri Johnson Controls cég munkatársai,
Nagy Patrícia, Bálizs Edina Kunné Ozsváth Szilvia, Szeleczky
Gábor társadalmi munkát végeztek Tóth Péter vezetésével: gyümölcsfákat ültettek, a tavasszal
elültetett cserjéket gazolták ki.
Köszönöm a segítségüket!
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Elindultak a sportversenyek,
szeptember 20-án az alsós tagozatosok járási futóversenyen vettek részt. Ezüst érmet szerzett:
Kovács Gergő, Dobos Szimóna,
Kiss Evelin, bronzérmet szerzett:
Zahola Barnabás, Pesti Borbála,
gratulálok tanulóinknak!
***

Szeptember 23-án tanulóink
nagyon jó hangulatú szüreten vettek részt.
***

Szeptember 24-én Harcitúrával egybekötött családi napot
szerveztünk a sportpályán. A 8.
osztály szervezésében játékos
ügyességi állomásokon kellett
teljesíteniük.
Osztálykeretben
a szülők ﬁnom ebéddel várták a
gyerekeket. Köszönjük a szülők

támogatását! Fél kettőkor Török
Ferenc vezetésével a Székesfehérvári Harcművészeti Egyesület
karate bemutatót tartott.
Mindennapi munkánkhoz sok
örömet, jó egészséget, a gyerekeknek a lehetőségek birodalmá-

nak felfedezését, a szülőkben igaz
segítőtársakat, velük együtt elért
és megért sikereket, optimizmust
kívánok az idei tanévre!
Bócz Éva
tagintézmény-vezető

Róth Márta költőnő versének sorai vezessenek
feladatunk megvalósítása során:
„Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.”

FELHÍVÁS
Tisztelt Csókakőiek!
Az iskolánk, melyben lassan negyed évezrede tanulnak csókakői diákok,
folyamatosan épül, szépül, megfelelve a kor követelményeinek.
Most a tető felújításának jött el az ideje, ehhez kérjük a lakosság támogatását!
Az önkormányzat cserépjegyeket bocsát ki

500 Ft, 1000 Ft, 5000 Ft, 10000 Ft-os
címletekben
mely megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban.

Várjuk támogatásukat!
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AZ ISKOLAI SZÜLOI SZERVEZET HÍREI
Megalakult a 2016/2017-es
tanév Csókakői Általános Iskola
Szülői Szervezete
Szeptember 19.-én, 17 órakor
tartotta alakuló gyűlését a Csókakői Általános Iskola Szülői Szervezete.
A megbeszélést Braun Béla
2015/2016-os tanév elnöke hívta
össze, értékelte a szervezet éves
munkáját, majd lemondott tisztségéről, melyet elfoglaltsága miatt nem tud tovább vállalni.
Ezúton is szeretném megköszönni, minden szülő és az iskola pedagógusainak nevében,
egész éves áldozatos munkáját
és bízunk benne, hogy lesz még
alkalom, hogy együtt segíthetünk
gyermekeink kis iskolájának működésében.
A 2016/2017-es tanév Szülői
Szervezetének tagjai:
1.osztály: Kiszelyné Maizer
Beáta, Kis-Csiszár Csilla,
Baranyi Veronika
2.osztály: Havasi Henrietta
3.osztály: Bágyáné Rádli
Mária
4.osztály: Laki Lászlóné,
Kovácsné Pataki Judit
5.osztály: Balázsné Zámbó
Judit
6.osztály: Körmendi József
7.osztály: Palocsainé Fűrész
Éva, Tóth Andrea
8.osztály: Mitru Andrea,
Visi Nikolett

Elnöknek Palocsainé Fűrész
Évát, elnökhelyettesnek Királyné
Preszter Orsolyát, Gazdasági vezetőnek Kiszelyné Maizer Beátát
választotta a szervezet.
Kérek minden szülőt, hogy
bizalommal forduljanak a szervezeti tagokhoz, hiszen az esetleges problémákat úgy tudjuk majd
megoldani, segítségüket úgy tudjuk majd elfogadni, ötleteiket úgy
tudjuk átgondolni, megvalósítani
ha elérkezik hozzánk a hír.
Úgy határozott a szervezet,
hogy a szülőktől kért, gyermekeként, havi 100,- forintos támogatást az első félévben nem emeli,
melyet a gyermek osztályában
választott Szülői Szervezeti tagnál lehet beﬁzetni. Fél éves támogatás összege: 500 forint.
Sajnos ez a bevétel kevés,
hogy minden rendezvényen vendégül láthassuk a gyerekeket,
hogy ünnepekor megajándékozhassuk őket, hogy olyan eszközt
vásároljunk amivel akár a hétköznapjaikat segíthetjük kisdiákjainknak, ezért a megalakuló
gyűlésen úgy határoztunk, hogy
október 30-án Halloween party-t
szervezünk, melynek teljes bevételét az iskolásainkra szeretnénk
fordítani.
Kérjük a szülőket, a civil szervezeteket, Csókakő teljes lakosságát, hogy részvételükkel, tombola tárgy-felajánlásukkal támogassák rendezvényünket, hogy
segíthessünk a gyermekeknek.

Minden segítségnek örülünk!
Mutassunk példát
gyermekeinknek,
hogy összefogásban
van az erő!
Sikeres tanévet,
jó munkát kívánok
mindenkinek!

Palocsainé Fűrész Éva
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BARKÓCABERKENYE
Az ősz csókjának nyoma már
minden növényen ott díszlik,
megannyi színt lopva a természetbe. A Barkócaberkenye fa
termése is beérett s a határban
termett szőlő is már folyékony
formában forr a pincékben, hogy
felkészüljön a borrá válásra.
A vénasszonyok nyara ebben az évben sem maradt ki, így
az idei Várjátékok temérdeknyi
látogatót vonzott kis falunkba.
Nem tudom, kellett-e bármikor
is annyira nyugtatgatni fellépés
előtt kicsit és nagyot(!), mint
ezen a napon. Az új, még be nem
mutatott –de nagyon szeretettkoreográﬁa, a sok ember, mind
elindította néhány barkócásban
ezt a természetes folyamatot,
amit lámpaláznak hívunk. Ki így,
ki úgy próbálta oldani feszültségét. A végeredmény után viszont
mindenki ugyanazt a következtetést vonta le: Kár volt izgulni! A

nézőtér egy pillanat alatt megtelt
emberekkel és ezt a színpadról
látva varázslatos érzés volt megtapasztalni. A nagyok magyarbődi
táncával egy lakodalom kellős
közepébe csöppenhetett a néző.
Egy akkori, igen gyakori helyzetet próbáltunk bemutatni, amikor
is a házasulandó párt nem a szerelem, hanem a vagyoni szálak
kötötték össze. Többnyire kényszerből, míg mindkét fél szívében
más volt elrejtve. Így lett Dominik „muszáj-felesége” Virág, de
szíve ugyanakkor Annáé volt.
Természetesen mindez csupán a
színpadon! S lám, a tánc végére a
szív diadalmaskodik. A gyerekek
szatmári tánca Virág koreográﬁáját dicséri. Viki még mindig a
cukisági adu ászunk, noha betéve tudja már a nagyok táncainak
dalait is! Milán hatalmasat fejlődött és ami a legfontosabb, ezek
a gyerekek egytől egyig élvezik

is, amikor a színpadon táncolhatnak. Ettől ilyen ez a csapat!
És nőnek ezek a gyerekek, csak
nőnek! Egyre magasabbak, egyre
ügyesebbek, egyre szebbek! Ők a
Barkócaberkenye jövője.
Az időjárás megpróbált kitolni a szőlősgazdákkal, ám a
magyar emberrel nehéz elbánni!
Ha nem is olyan bő termés ígérkezett, de szüret akkor is volt és
lesz! Így aztán a szüreti mulatság
sem maradhat el! Idén október
8-án vonul a faluban a szokásos
menet, hogy táncával, énekével,
zenéjével ünnepelje meg a szőlőt! Várunk minden érdeklődőt
a szokásos helyeken s kérjük az
Égiek segítségét a jó időhöz! Bár
ez utóbbi a Barkócaberkenyénél
nem is feltétel!

Erdődi Orsolya
a tánccsoport ﬁrkásza

BORRENDI KRÓNIKA
A gyorsan repülő nyári hónapokban a szőlősgazdák keményen
és kitartóan küzdöttek az időjárással és annak következményeivel.
A rossz ütemben érkező tavaszi fagy feketére festette az éppen kifeslő bimbókat, leveleket.
De nem adtuk fel, pedig sok helyen a hajtások fele is elfagyott,
a lisztharmat pedig megérezte a
szőlőtőkék gyengeségét és primer
tüneteivel jelezte, eljött közénk. A
jégverés, helyenként több is, meg-

sebezte a fürtöket és a leveleket,
így a gombafertőzések számára
szabad volt az út. Legtöbben a tavalyi mennyiség felét említették,
az idei szüret szüret után, ahol a
muslicák és a darazsak tovább
rontották a termésátlagot.
Míg ezek a folyamatok zajlottak, a Szent Donát Borrend tagjai folyamatosan vitték a falu és
a helyi bor jó hírét más borvidékekre, sőt a határon túli magyar
területekre is.

A rendi gyűlések sem maradtak el. Júniusban Temesi István
és Gerhard Jürgen Höltke látott
minket vendégül a vár alatt, feleségeik, Márti és Marika segítségével, akiknek köszönhetően
remek hangulatú megbeszélést
tartottunk a Vértesi utcában.
Augusztusban a Sörédi Szőlőhegyen vitattuk meg legfontosabb dolgainkat, Szabó Imre
és Pisch István fogadott minket
nagy szeretettel.
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Szeptemberben Rozsnyai Attila és jómagam vártunk nagy izgalommal és egy rácpaprikással a
tagtársakra az Alsó-Magyaloson.
Minden gazdának köszönjük,
hogy fogadtak minket és a gyűléseinknek méltó helyet biztosítottak. Persze köszönjük a velünk
járó sok munkát és a szíves vendéglátást is.
Ahogy azt sokan sejthetik, a
borrendi élet nemcsak rendi gyűlésekről szól, hanem más, fontos
rendezvényekről is. A fent említett időszakban részt vettünk, többek között, a Szent Donát-napi
búcsú misén. A borainkat megszenteltettük , majd Horváth Csaba vén körtefája alatt beszélgettünk egymással és a Byczynából
érkezett lengyel barátainkkal.
A következő jeles ünnep a
Csókakői Várjátékok volt, ahol
tiszteletbeli tagként sorainkba
fogadtuk a muravidéki barátaink
vezérét, Balaskó Józsefet.
A borrend életében még nem
volt arra példa, hogy a nagykorúvá vált várjátékokon borlovagot
hívjanak fel a színpadra, hogy át-

vegye a Csókakőért Érdemrendet.
Rozsnyai Attila tagtársunk kapta
ebben az évben ezt a komoly elismerést. Szívesen sajátítanánk
ki magunknak a kitüntetettet, de
Attila barátunk tűzoltó, polgárőr,
kiemelt társadalmi munkás, főfotós, fészbúkkezelő és a Rozsnyai
család feje is egyben, így nem a
mienk, hanem az egész szorgos
közösségé amit annyi éve híven
szolgál a Somogyból érkezett,
görgetegi legény. Attilának ezúton is gratulálunk. Büszkék vagyunk rád.
A nagy örömöt és a három napon át tartó szórakozást, beszélgetést, borozgatást felváltotta a
csalódottság. Megkezdődött a
borvidéken a 2016-os szüret. Volt
ott aztán minden, csak a szem és
a száj ingere járt rosszul. A fagy, a
jég, a betegség és a rovarok kevés
egészséges fürtöt hagytak a tőkéken. De a gondos gazda vigyáz az
öreg borra, nem hagyja vénülni,
így még sokáig élvezettel kóstolható a 2015-ös rekord évjárat.
Amíg az a kevéske újbor ontja
magából a mustgázt, addig üljünk

ki a présház elé pár jó baráttal és
néhány egészen apró, fröccsös
pohárral és élvezzük a vénaszszonyok nyarának utolsó napsugarait. Igazi borivó ember eddig
is sokra értékelte a jó minőségű,
dús szóda vizet, de ebben az évben talán még szódarend is alakul
a faluban. Ha így lesz, a borrend
azonnal testvérszervezetté nyilvánítja az új formációt.
Azért ne feledkezzünk bele
az óbor és a szikvíz minőségébe
túlságosan, hiszen az újbor éppen
annyi ﬁgyelmet igényel, menynyiségtől függetlenül, mint bármikor máskor. Nagy ﬁgyelmet
fordítsunk a használt eszközök,
tartályok, edények tisztaságára és
a kénszintre!
Mire ezek a sorok napvilágot látnak, az új bor elcsendesedik a pincémben, mint a kedélyek a választások után. Ha már nem olyan vad,
töltök pár pohárkával a családnak
és a többi szőlős- és borosgazdára,
valamint az olvasókra gondolok
mikor megkóstolom.
Egészségükre!
palocsai jenő krónikás

Pénteken a szálláshelyek elfoglalását és a kötelező regisztrációt
követően, már a vacsora után került
sor az egyéni villám ( 2x5 perc )
sakkversenyre, amelynek a kezdete egy kicsit „csúszott”, mert a tatai
Bindi indiai tánccsoport nagy sikerű
bemutatója elhúzódott. A verseny
barátunk és sakktársunk iránti tiszteletünk jeléül az idei évtől kezdődően
új elnevezést kapott: „Pál József emlékverseny” . Sokunk szíve dobbant
nagyot, mikor a résztvevők 1 perces
néma tisztelgése alatt megkondultak
a harangok!

Szombaton reggel a résztvevők
kezdeményezésére nem „meghallgattuk” a Himnuszt, hanem közösen
elénekeltük! A verseny fővédnöke,
Ászár község polgármestere Pekár
Zsolt mondott megnyitó beszédet.
Egyesületünk elnöke Malomsoki
László főrendező és Németh Zoltán a Magyar Sakkvilág folyóirat
tulajdonos-főszerkesztője a verseny
főszervezője egyaránt köszöntötték
a megjelenteket. Gerda Emil csapatvezető Tetétlen község és polgármestere ajándékát adta át Ászár
község számára. László Imre a Ko-

SPORT
Lélekemelő pillanatok Ászáron
a IV. Magyar Sakkvilág Kupán.
Három országból, 26 kis településről közel 100 sakkozó vetélkedett
Ászáron 3 napon át a Kárpát-medencei szintű IV. Magyar Sakkvilág Kupán, a 2000 fő alatti községek sakk
csapatbajnokságán. A nyár utolsó
hétvégéjén péntektől vasárnapig folyamatosan zajlottak a versenyek,
sorjáztak a jobbnál-jobb, már szokásosnak és hagyományosnak mondható és az új kiegészítő, kulturális
programok.
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márom-Esztergom megyei sakkszövetség elnöke, főbíró ismertette a
legfontosabb szabályokat, majd az
első forduló párosítását, ezzel kezdetét vette a 9 fordulós „maratoni”
küzdelem.
A címvédő Lövő-Völcsej csapatának összeállítása csak egy helyen
változott, de tavalyi 1. táblásuk, legerősebb játékosuk hiánya pótolhatatlannak bizonyult. A papírforma az
eddigi kétszeres első Ászár és a két
címviselővel felálló, most először
induló Szigliget párharcát ígérte.
Természetesen a többször dobogós
Zánka, a mindig jól szereplő Bárdudvarnok, Levél, Szigetbecse, Karancskeszi is éremesélyes. Erdélyből
Farkaslaka, Felvidékről Csáb akár
bajnok is lehet. Vasalja és Szögliget
jelentősen erősödött!
Bárdudvarnok 1. tábláján Máthé Gáspár nemzetközi mester, Lékó
Péter első edzője. Lakos Nikoletta
női nemzetközi nagymester, háromszoros magyar női bajnok, a magyar
női válogatott tagja 5 sakkolimpián,
a szigligetiek legjobbja! Szintén a
szigligetieket erősíti Kosztolánczi
Gyula FIDE mester, akinek egyik
tanítványa éppen a verseny alatt lett
Prágában korosztályos Európa bajnok. Szigliget félelmetesen kezdett:
4 győzelem egymás után, közte Ászár ellen, csak 1 elveszített játszma, a
16-ból! Délután Zánka és Szögliget
két 2-2-vel megállította Szigligetet.
Ászárnak jót tett az ebéd az Aranyfürt Vendéglőben: 4-0 és 3,5-05 arányú győzelmeivel beérte az éllovast,
a döntés vasárnapra maradt.
Következett a 3 nap fénypontja:
Kis Márton zongoraművész, a verseny résztvevője adott koncertet a
Közösségi Házban. A rendkívül szerény, tehetséges és magabiztos ﬁatalember elmondta, hogy nekik ifjú
komoly zenészeknek kötelességük
népszerűsíteni műfajukat. Ezért határozta el, hogy az ország összes településén jótékonysági koncertet ad.
Bravúros előadást hallhattunk! Aki
ott volt, nem felejti. A további nem
kötelező programok is mind sikert
arattak, a pálinka és borkóstolás, a
wellness szolgáltatások a Kincsem
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Hotelben. Köszönjük valamennyi
támogató és közreműködő felajánlását!
Vasárnap reggel Csáb legyőzte
Szigligetet! Nincs veretlen csapat a
mezőnyben. Ászár sorozatban nyert,
Farkaslaka jól hajrázott, Szigligetnek „becsúszott” még egy döntetlen.
Újra Ászár a bajnok!
Csókakő válogatottja, a csapatban megyei bajnok Steiner Lászlóval, a 2016-os falubajnokság győztesével Kis Miklóssal, az újonc Kiszely Dáviddal, és a már rutinosnak
mondható Vass Zoltánnal érkeztek
az immár negyedik alkalommal
megrendezett versenyre. Az idei évben Kis Miklós egy táblával feljebb
játszott a versenybizottság döntése
értelmében, így ő a kettes táblán élő
pontszámmal versenyzett. A pénteki versenynapon a csapatok benevezését követően először schnell
sakkversenyt bonyolítottak le a szervezők, amin 46 játékos vett részt.
A versenyt Pál József emlékének
adózva Pál József Emlékversenynek nevezték el a szervezők. Csókakőt Steiner László és Kis Miklós
képviselte. A pénteki napon Steiner
László 9 partiból 5 győzelemmel, 4

vereséggel végzett, így 5 pontot szerezve a 21. helyet tudhatta a végén a
magáénak. Kis Miklós 9 partiból 4
győzelmet és 5 vereséget ért el, így
4 ponttal ő a 32. helyet szerezte meg.
A csapatversenyben 22 csapat nevezett be, a mezőnyt két erősségű részre osztották, a pontok alapján Csókakő a második csoportba került, de
a mezőny egy bajnokságban játszott.
A csókakőiek a teljes eredménylista
alapján csapat pontszámban 6 pontot, összes pontszámban: 14 pontot
szerezett. Így a 22 csapatot tömörítő
mezőnyben a 19. helyen végeztek, a
mezőny második felébe sorolt csapatok között pedig a 4. helyezést érték el.
A díjkiosztón közösen énekeltük
a Szózatot. Popovics György a Megyei Közgyűlés elnöke felajánlotta
az új vándorserleget, mert az eddigit
a harmadik alkalommal első Ászár
végleg elnyerte. Farkaslaka csapatának vezetője Jakab János székely
zászlót adományozott a Jászai Mari
Általános Iskola részére. Megható és
lélekemelő pillanatok, nem először
a három nap során... Elénekeltük a
Székely Himnuszt.
Ászár, 2016. szeptember 7. Bánszegi Attila
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csapat pontszám:
1. Ászár
8
0
1
16
2. Szigliget
5
3
1
13
3. Farkaslaka
5
2
2
12
4. Csáb
5
2
2
12
5. Szigetbecse
5
1
3
11
6. Karancskeszi
4
3
2
11
7. Sé-6]DODIĘ-Vasalja
4
3
2
11
8. Vasszentmihály
5
0
4
10
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4
1
4
9
17. Tetétlen
3
2
4
8
18. Magy
3
1
5
7
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3
0
6
6
A két legtávolabbról érkezett csapat különdíját nyerte:
13. Homrogd-Korlát-Szögliget
3
3
3
9
18. Magy
3
1
5
7

összes pontszám:
26
24
22
21
21,5
21
18
23,5
16,5
14,5
14
14
20
14

Tehát a fenti 14 csapat kapott csapat díjat. Valamint mind a 22 csapat összes játékosa emléklapot és 1
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A verseny egyéni különdíjasai:
Legjobb 1. táblás
Áj László
89 %
8 pont
Szigetbecse
Legjobb 2. táblás
Bánszegi Attila
72 %
6,5 pont
Ászár
Legjobb 3. táblás
Tarjáni Dominik
83 %
7,5 pont
Karancskeszi
Legjobb 4. táblás
Riez Péter
89 %
8 pont
Ászár
Legjobb senior
Burinda Gábor
72 %
6,5 pont
Szögliget
Legjobb junior
Rátkai Marianna
89 %
8 pont
Vasszentmihály
/HJMREEQĘL
WGM
Lakos Nikoletta
83 %
7,5 pont
Szigliget
A Pál József emlékverseny elsĘKHO\H]HWWMH |VV]HVUpV]WYHYĘIĘ 
1. FM Farkas Gyula
7,5 pont
SE Kisbér-Ászár
2. Szabó Benjamin
7 pont
Zánka
3. IM Máthé Gáspár
6,5 pont
Bárdudvarnok
4. Áj László
6,5 pont
Szigetbecse
5. Sebestyén Gábor
6,5 pont
Ászár
6. Kiss Márton
6,5 pont
Sé-6]DODIĘ-Vasalja

XX. évfolyam 10. szám

12
Az elmúlt hetekben veretlenek
vagyunk
Az elmúlt hetekben veretlenségi sorozatot produkál csapatunk és a két ősi rivális ellen is
(Söréd, Csákberény) lehozták a
ﬁúk a mérkőzéseket. Az előbbinél döntetlennel az utóbbinál
győzelemmel vonulhattak ﬁaink
az öltözőbe. Sajnos a Söréd elleni
bajnokin Zsipi Mátyás a 7. percben térdszalag szakadást szenvedett el, innen is jobbulást kívánunk neki.
Szeptember 17-én az Öregﬁúk
csapata Malinovóba látogatott,
ahol az ottani Öregﬁúkkal kétszer
15 perces mérkőzésen a pályájuk felavatásának 40. a létrejött
kapcsolatnak a 30. jubileumi éve
előtt tisztelegve egy barátságos
mérkőzést játszottak egymással.
A tervek szerint a két csapat viszszavágójára jövő év májusában
kerül majd sor.
Megyei III. osztályú Bajnokság
3. forduló 2016. augusztus 28.
Etyek – Váralja SC Csókakő
0 – 2 (0 – 2)
Gólszerzők: Szabó Szilárd 17’,
Zsolnai Richárd 31’ (Csókakő)

Megyei III. osztályú Bajnokság
4. forduló 2016. szeptember 4.
Váralja SC Csókakő – Lovasberény 5 – 0 (4 – 0)
Gólszerzők: Szabó Szilárd 9’,
Kutassy Barnabás 22’, 29’ (2),
Réti Erik 31’,Schwarcz Tamás
88’ (Csókakő)
Megyei III. osztályú Bajnokság
5. forduló 2016. szeptember 11.
Söréd SE – Váralja SC Csókakő 0 – 0 (0 – 0)
Megyei III. osztályú Bajnokság
6. forduló 2016. szeptember 18.
Váralja SC Csókakő – Vértesboglár 1 – 1 (0 – 0)
Gólszerzők: Bitter Bence 78’
(Csókakő) Góger János 52’ (Vértesboglár)
Megyei III. osztályú Bajnokság
7. forduló 2016. szeptember 26.
Csákberény SE – Váralja SC
Csókakő 1 – 3 (0 – 0)
Gólszerzők: Kuti Ferenc 55’
(Csákberény) Szabó Szilárd 49’,
Kutassy Barnabás 59’, Koller Gábor 88’ (Csókakő)

Nemzetközi Barátságos Öregﬁúk Mérkőzés 30. éves jubileum
Malinovo 2016. szeptember 17.
Malinovo-Éberhard Öregﬁók –
Váralja SC Csókakő Öregﬁúk
2 – 2 (1 – 1)
Gólszerzők: Szabó István 14’,
30’ (Malinovo) ifj. Fűrész György
10’, 27’ (Csókakő)
Váralja SC Csókakő Öregﬁúk
csapata: Makk Pál, Kas József,
Csöngedi János kapusok, Fűrész András, Végh Ádám, Makk
András, Fülöp Gábor, Makk Flórián, Rácz György, Hartl István,
Dinnyei Lajos, Makk Gyula, ifj.
Fűrész György, Fűrész György,
Andavölgyi Ferenc játékosok,
Steiner Lajos, Fűrész Károly tartalékok, vezető edző: Király Imre.
A következő fordulóban a Megyei III. osztály északi csoportjában a Vértesacsa csapata ellen
játszunk itthon, majd Alcsútdobozra megyünk játszani, aztán
azt Újbarok érkezik hozzánk. A
csapatról, a bajnokságról információ, www.fmlsz.hu
Csókakő, 2016. szeptember 27.
Fűrész György

