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Tisztelt Csókakőiek!

Március 14-én megemlékez-
tünk a Csókakői Általános Is-
kola tanulóinak segítségével az 
1848/49-es Forradalomról és 
Szabadságharcról. Az ünnepség 
után a hagyományainkhoz híven 
felvonultunk, és a világháborús 
emlékműveinket, valamint az 
1848-as emléktáblát is megko-
szorúztuk, így tisztelegve az ál-
dozatok, és a hősök előtt. Köszö-
nöm a pedagógusainknak, hogy 
ilyen szépen felkészítették gyer-
mekeinket, ebből a jeles nemzeti 
eseményünkből.

Beköszöntött a tavasz, kérem, 
hogy a tűzgyújtási szabályokat 

fokozottan legyenek szívesek be-
tartani. A vasárnapi napon és ün-
nepnapokon a helyi rendeletünk 
értelmében tűzgyújtási tilalom 
van. Szombaton és hétköznap 
reggel 9 órától 17 óráig lehet tü-
zet gyújtani. Kérem, hogy foko-
zottan ügyeljünk a tűzvédelmi 
szabályainkra és lehetőleg a tűz-
gyújtás előtt a szomszédokkal is 
egyeztessünk. Ne hagyjuk magá-
ra az elgyújtott tüzet, fi gyeljünk 
arra is, hogy szeles időben ne 
tüzeljünk. Sajnos az elmúlt idő-
szakban két lakástűzhöz és egy 
avartűzhöz kellett riasztani tűzol-
tóinkat. A teljes tűzgyújtási tila-
lom május 1-én lép életbe, ekkor 
a község belterületén tüzet gyúj-

tani szigorúan tilos lesz. Ez a ti-
lalom 2017. szeptember 14-ig tart 
majd. A fűnyírást, fűrészelést, ka-
pálógéppel, vagy bármilyen kis-
géppel végzett munkákat a kert-
ben, szezonális korlátozás nélkül 
reggel 8 óra és este 20 óra között 
hétköznap és szombaton lehet 
végezni. Vasárnap és ünnepnapo-
kon az előbb említett tevékeny-
ségeket tiltja a helyi rendeletünk, 
ezért kérek mindenkit, hogy tar-
tózkodjunk az ilyen zajjal járó te-
vékenységek végzésétől. Kérem, 
hogy tartsuk be az erre vonatkozó 
szabályainkat! 

Csókakő, 2017. március 24.                                                         
Fűrész György

Csókakő polgármestere
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Több, mint huszonegy éve ér-
keztem Csókakőre és 2010. óta 
vagyok tagja a képviselő testü-
letnek, valamint az Ügyrendi Bi-
zottságnak. A kormány a korábbi 
ciklusban előírta, hogy alakul-
janak iskolaszékek, intézményi 
tanácsok. Csókakőn pillanatnyi-
lag én vagyok ennek a vezetője. 
Nagyon fontosnak tartom a kép-
viselői munkát, de mivel szeretek 
a háttérben dolgozni, ezért nem a 
kötelező jellegű, hivatalos részt 
emelném ki. 

A döntéshozatal komoly do-
log és egyben nehéz is. Képviselő 
társaim és jómagam is próbálunk 
arra törekedni, hogy minél több 
ember számára szebb, jobb és 
élhetőbb legyen a település. Min-
denkinek nem lehet jót tenni, de 
erre törekedni, azért lehet.

Azonban számomra a képvi-
selői munka ennél is fontosabb 
része a tényleges munka. Együtt 
dolgozni a falu rendezvényei előtt 
és után. Közösen kialakítani egy 
vállalható, tartható és mindenki, 
vagy szinte mindenki, számára 
elfogadható jövőt, hogy Csókakő 
ne csak lakóhely legyen, hanem 
tágabb értelemben vett otthon.

A civil szervezetekkel folya-
matos, szinte napi kapcsolatban 
vagyok. Ha felmerül az igény, 
összehívom a Civil Fórumot, ahol 
a képviselők, az intézmények és 
az egyesületek vezetői, illetve 
delegáltjai, kialakítják a közös 
munkatervet egy-egy rendezvény 
előtt.

Több egyesületnek aktív tagja 
vagyok, sőt több helyen vezető-

ség tag. Ahogy a faluban, úgy a 
civil szervezetekben is mindenkit 
a munkára, a tényleges munkára 
buzdítok.

Azért hegyeztem ki a beszá-
molómat a munka fontosságá-
ra, mert ez a beszámoló felsőbb 
utasításra készült. Az állam által 
rám rótt kötelesség a képvise-
lői beszámoló, és ennek teszek 
eleget, amikor magamról írok 
az újságban. Az én felfogásom 
szerint ne legyen képviselő az, 
akinek a munkájáról írásban kell 
beszámolni! Aki erre a nem túl 
hálás feladatra vállalkozik, annak 
a munkáját és annak gyümölcsét 
látnia, tapasztalnia kell a falu la-
kosainak. Ha valaki csak tíz kedd 
délutánt áldoz erre a célra, annak 
a beszámolója sem lehet túl ér-
dekfeszítő.

Megválasztásom előtt és az-
óta is fontosnak tartom, hogy a 
falu régi, élettel teli pincesorai 

újra élettel és a telkeket karban-
tartó pincetulajdonosokkal telje-
nek meg. Ezt a célt még távolról 
sem sikerült elérni, mert a telkek 
tucatjain vadrózsa és derékig érő 
gaz nő, évtizedek óta. Hogy újra 
mindenhol szőlősorok kígyózza-
nak a hegy felé, az távlati cél, de a 
területek tisztán tartása esztétikai 
és egészségügyi szempontból is 
elengedhetetlen és sürgető.

Köszönöm a választóknak 
a bizalmat, amit másodszor is 
megkaptam. Igyekszem min-
dent elkövetni, hogy ne okozzak 
csalódást. Mint azt olvashatták, 
vannak terveim és elképzeléseim 
a közös jövőt illetően, ezért arra 
kérem önöket, hogy saját elkép-
zeléseikkel, terveikkel, ötleteik-
kel és dolgos két kezükkel segít-
sék képviselői munkámat!

Köszönettel
Palocsai Jenő  

KÉPVISELOI BESZÁMOLÓ
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Február első hétfőjén megtar-
tottuk a féléves szülői értekezle-
teket. 

Az „Itthon, otthon vagy!” or-
szágos földrajzverseny megyei 
fordulójára tovább jutott Makk 
Péter 8.osztályos és Szabó Balázs 
7.osztályos tanuló. 

Február 14-én Tóthné Giczi 
Ildikó vezető óvónő meglátogatta 
az első osztályosokat. 

15-én a 8. osztályosok kö-
zépiskolába való jelentkezése is 
megtörtént. 

17-én megtartottuk az iskolai 
farsangot, a mulatság a 7-8. osz-
tályosok nyitótáncával kezdődött, 
majd a jelmezesek felvonulása és 
az osztályok produkciói követ-
keztek. 

20-án az Önkormányzatnál 
Forstner Éva család- és gyer-
mekvédelmi felelőssel megbe-
szélésen vettünk részt. 22-én 
Steinerné Lujzi néni iskolaváró 
foglalkozást tartott a nagycsopor-
tos óvodásoknak. 24-én részt vet-
tünk EKE Egyesület kiállításának 
megnyitóján, melyet az iskola ta-
nulói is megtekintettek.

Február 28-án a Barkócaber-
kenye Néptánccsoport felsős tag-
jai részt vettek a Mohai tikverő-
zésen.

Tanulóink sikeresen szere-
peltek a járási tornaversenyen: 
Balázs Anna bronz, Laki Balázs, 
bronz, ezüst, Kiszely Vince ezüst 
minősítést kapott. 

Férfi  kollégáink és a Polgár-
mester Úr egy szál virággal kö-
szöntötték a tantestületet Nőnap 
alkalmából.

Március 9-én összevont szülői 
értekezleten Mórocz Tamás Atya 
és Bokorné Sörédi Zsuzsanna, 
Bócz Éva tagintézmény-vezető, 

tájékoztatást tartottak a Hit- és 
erkölcstan és etika tantárgyakkal 
kapcsolatosan.

Március 11-én a leendő első 
osztályosoknak Koósné Kenessey 
Éva tanítónő iskolaváró foglalko-
zást tartott. 

Március 14-én az iskola ta-
nulói színvonalas műsorral em-
lékeztek meg a 1848-as forrada-
lomról, majd megkoszorúzták az 
emlékhelyeket.  

Március 20-án részt vettek az 
alsó tagozatosok a járási Bozsik- 
tornán, az 1-2. osztályos csapat 
ezüst érmet szerzett.

Március 22-én a 8. osztályból: 
Burkali Vanessza, Dobszai Sára, 
Laki Anna és Lóderer Dorka az 
országos Víz világa internetes 
versenyen díjat nyertek, melyet 
Budapesten a Vajdahunyad- várá-
ban vehettek át. 1200 iskola pá-
lyázott és közülük 8. helyet értek 
el a szakközépiskolások mellett. 
A Víz világnapja alkalmából ta-
nulóink délután játékos versenye-
ken vehettek részt.

Március 24-án az osztályok 
Arany János versek szavalásával 
emlékeznek meg születésének 
200. évfordulójáról.

Február hónap tanulói:
osztály Trádler Péter, Király 
Hunor
osztály Braun Borbála
osztály Máhr Fanni
osztály Appel Maja, Raposa 
Zoltán
osztály Balázs Anna
osztály Varga Barnabás, Kör-
mendi Attila
osztály Szabó Balázs
osztály Burkali Vanessza

Február hónap osztálya:
2. osztály és a 6. osztály

Tavaszi szünet időpontja:
2017. április 10- 18-ig 

utolsó tanítási nap:
2017. április 7. (péntek);

első tanítási nap:
2017. április 19. (szerda)

***
Papírgyűjtés időpontja:
2017. április 21. péntek

ISKOLA ÉLET HÍREI
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Kérem a szülőket, hogy éljenek a fogadóóra adta lehetőséggel, mely minden hónap első hétfőjén
16.30-17.30-ig tart!

Áldott, békés Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Bócz Éva

Tagintézmény-vezető

F E L H Í VÁ S
az általános iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévére történő általános iskolai beiratkozások-
ra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök)
8.00- 19.00 óráig

2017. április 21. (péntek)
8.00-19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyazonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

Mindkét szülő jelenléte szükséges a nyilatkozat aláírásához!

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén a fenntartó hivatkozott felülbírálati kérelmet elbírálni.
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A Csókakői Várat 1299. 
szeptember 1-i dátummal 
említik először Csák István 
alországbíró által, a pécsi káp-
talannak írott levélben. A vár 
a történelem viharait túlélve, 
az 1990-es évek elejére olyan 
műszaki állapotba került, ami 
már elgondolkodtatta Csókakő 
lokálpatriótáit, a megye műem-
lékvédelmi szakembereit arról, 
hogy a Csókakői Várat meg 
kellene menteni. Ekkor, meg-
kezdődött a párbeszéd, a kö-
zös gondolkodás, hogy terveket 
kellene készíteni arról, miként 
lehetne az életveszélyessé vált 
várromot újra biztonságossá 
tenni, illetve hosszabb távon 
helyreállítani, ám hosszú ideig 
gyakorlati lépések nem történ-
tek. Az évtized közepén, aztán a 
csókakőiek Sörédi Pál vezetésé-
vel átvették a kezdeményezést, 
s a Csókakő Községi Önkor-
mányzat támogatása mellett 
1995. március 25-én megalapí-
tották a Csókakői Várbarátok 
Társaságát 28 taggal.

A Várbarátok Társaságának 
megalakulásával megkezdődött 
a vár több mint két évtizede tartó 
megmentése, majd helyreállítása. 
A várbarátok először 1995. tava-
szán a várhoz vezető út megtisztí-
tását végezték el, illetve a kaputo-
rony és a barbakán kitisztításával 
láthatóvá tették az évszázados 
falakat, elkészítették a falak mel-
lett végig futó szerviz utakat, ez-
zel lehetővé téve, a szakemberek 
hozzáférését a várhoz. A lehe-
tetlennek tűnő vállalkozás, amit 

többen akkoriban megmosolyog-
tak, egy cikk hatására indult meg. 
Fülöp Gyula régésznek, a  szé-
kesfehérvári Szent István Király 
Múzeum akkori igazgatójának, 
a Fejér Megyei Hírlap 1995. ja-
nuár 14. a csókakői vár áldatlan 
állapotáról és körülményeiről 
megjelent, és megmentésére szé-
les körű összefogást sürgető cik-
ke  programadónak bizonyult. A 
mozgalommá terebélyesedő Vár-
barátok Társaságában elhatároz-
ták, hogy minden hónap utolsó 
szombatján társadalmi munkában 
egy délelőttnyi munkával karban-
tartják a várat és környékét, ösz-
szeszedik a követ, vizet, villanyt 
visznek fel a várba. Egyébként 
ezt a döntő vállalásukat a vár-
barátok mai napig tartják, jelen-
tősen hozzájárulva ahhoz, hogy 
a vár jó karban legyen tartva. A 
reménytelennek hitt munkájuk 
olyan sikeres volt, hogy 1996-ra 
a megtisztított utat kiszélesítet-
ték, és leaszfaltozták, valamint 
bevezették a villanyt és felvitték 
a nehéz körülmények ellenére a 
vizet is. Ezzel megteremtették a 
felújításhoz, állagmegóváshoz 
szükséges alapvető körülménye-
ket, s most már a szakembereken 
volt a sor, hogy elkészítsék azo-
kat a terveket, amik segítségével 
megkezdődhetett a vár megmen-
tése. Az első feladat a romos ál-
lapotban lévő, ledőlni készülő 
kaputorony csonk megerősítése 
és felújítása volt, amin már 1996-
ban elvégezték a legsűrgősebb 
állagmegóvási munkálatokat. Ezt 
követően 1997-ben megkezdő-

dött a kaputorony és a barbakán, 
valamint az alsóvár előudvari ré-
szének teljes feltárása. A munkák 
annyira jól haladtak, a társadalmi 
munkák hatására is, hogy 1998-
ban a falu felé néző külső várfa-
lakat, a várkápolna maradványait, 
és a fellegvár falát is felújították 
megerősítették. A felújításoknak 
köszönhetően a vár rendezvé-
nyek megtartására is alkalmassá 
vált, így Csókakő első írásos em-
lítésének 700. évfordulóján 1999. 
szeptember 1-én megtartották az 
I. Csókakői Várjátékokat, amit 
minden évben megrendeznek a 
Csókakő Községi Önkormányzat 
szervezésében. A kisebb felújítá-
soktól eltekintve, ami folyamato-
san zajlott 2004-ben a fellegvár 
maradványainak konzerválását 
végezték el, majd a fellegvár 
mellvédfalát megemelték. A fel-
legvár jelenlegi állapotának re-
konstrukciója 2009-ben ért véget, 
itt a Várbarátok Társasága szer-
vezésében az önkéntesek óriási 
munkát végeztek. A ma láthatóvá 
tett fellegvárat nagy részben kézi 
munkaerő segítségével építették 
újjá. Több mint 300 m3 földet, 
és megszámlálhatatlan mennyisé-
gű követ, kötőanyagot termeltek 
fel minimális gépi segítséggel a 
munkára jelentkező várbarátok. 
Így a kivitelező jóval olcsóbban, 
és a határidő betartásával tudta 
teljesíteni a feladatot. Több hóna-
pon keresztül minden hétvégén, 
már hajnali négy órakor kezdték 
az önkéntesek az embert próbáló 
munkát, hogy a sziklakiszögelés 
tetején újra életre keljen a vár. 

ÉPÜL A CSÓKAKOI VÁR
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A magyarországi műemlékvéde-
lem történetében egyedülálló volt 
akkoriban a kezdeményezés, és 
nagyon jó példa lett arra, hogy 
sokkal előrébb jutottak a szak-
emberek a felújítás, állagmeg-
óvás területén, hogy bevonták a 
helyi várbarátokat, és az önkén-
tes civileket. A várat 2011-ben a 
Fejér Megyei Önkormányzattól, 
és a Szent István Király Múze-
um kezeléséből átvette a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ek-
kor újabb lendületet kapott a vár 
további építése. A vagyonkezelő 
elfogadta és támogatta a Várba-
rátok Társaságának és a Csókakői 
Önkormányzatnak azt a kezde-
tektől fennálló célkitűzését, hogy 
Csókakői Vár teljes helyreállí-
tásra kerüljön. Már ebben az év-
ben, az MNV ZRt. szakemberei-
nek, vezetőinek meglepetésére, a 
Csókakő Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete kezdemé-
nyezte a vár kezelői jogának át-
adását az önkormányzat részére. 
Ezt a Csókakői Várbarátok Tár-
sasága is támogatta, hiszen az 
önkormányzat és a civil szervezet 
az elmúlt évtizedekben vállvet-
ve, egymást segítve küzdött, dol-
gozott a történelmi örökségünk 
megmentésén. Az MNV Zrt. lát-
va az elszántságot, támogatta azt 
az első lépésnek számító kéré-
sünket, hogy szeretnénk, ha kör-
be érne újra a várfal, s az egykori 
kaputoronyból újra működőképes 
létesítmény legyen. A vár keze-
lői jogkörét 2012-ben a Csóka-
kői Önkormányzat megszerezte, 
majd 2012. decemberében elké-
szült a kaputorony működőké-
pes felvonható híddal, ráccsal, 
kapuval, farkasveremmel felsze-
relve. A kaputorony mellett hely-

reállították a gyilokjárót, a mell-
védfalat, s végre megoldódott a 
feljutás a fellegvárba is, hiszen 
a gyilokjáróhoz és a kaputorony-
hoz kényelmes lépcső vezetett 
fel. A felújítás után a vár szakrális 
helye a várkápolna lett a követ-
kező cél, hogy minél több fedett 
épülettel rendelkezzünk a váron 
belül. A megvalósítás nem sokat 
váratott magára, hiszen az MNV 
beruházásában végzett helyreállí-
tás 2013. októberére elkészült és 
átadásra került. Ebben az évben a 
Csókakői Vár bekerült az orszá-
gos várprogramba. Ezt követően 
2014-ben az ágyúállás, valamint 
az őrszoba, pénztár és a fellegvár-
ba felvezető lépcső lett felépítve 
és átadva. Miután befejeződtek 
az építkezések, megkezdődött az 
alsóvár további feltárása 2015-
ben. Az alsóvár első harmadá-
ban megtalálták a régészek, még 
2014-ben az egykori török me-
csetet, illetve kövezett utat, vala-
mint még egy őrszobát. A felleg-
vár aljához nekiépítve egy szin-
tén kövezett út mellett gazdasági 
épületeket tártak fel 2015-ben. A 
mecsethez felvezető lépcsősor is 
előkerült, ami tovább folytatódott 
és útban végződött a fellegvár 
alatt. A mecsettől keleti irányban, 
lakóépületek romjait fedezték fel, 
számos tárgyi lelet került elő, cse-
répkályhákkal, kézi malommal. A 
Várbarátok Társasága 2015-ben 
az SZJA 1%-okból összegyűjtött 
pénzből a várhoz felvezető utat, 
20 évvel a megépítése után felújí-
tatta, és kiszélesítette. A régészeti 
feltárás 2016-ban is folytatódott, 
ám előtte a 2015-ös feltárások 
romjait védőtetővel fedték le, így 
védve az időjárás viszontagsága-
itól a régészeti területet. A 2016-

os feltárás során újabb jelentős 
romokat találtak, kora középkori 
leletek is előkerültek. A régészeti 
emlékekben gazdag terület miatt 
az alsóvár utolsó egyharmadának 
a felét tudták feltárni. A várba-
rátok, önkéntesek sokat segítet-
tek a kő elhordásában a terület 
megtisztításában a régészetnek. 
A 2017-es évben várható a régé-
szeti munkák befejezése, és ezzel 
az alsóvár is teljes feltárásra fog 
kerülni. A 2016-ban feltárt terüle-
tet is védőtetővel fogják lefedni, 
megvédve az időjárás romboló 
elemeitől az egykori épületek 
falait. A várprogram keretében 
elkezdődik a 2017-es évben a 
fellegvár teljes rekonstrukció-
ja, befejezése. Az öregtorony és 
a várkapitányi épületre is tetőt 
szeretnének kialakítani, a tervek 
szerint az öregtorony belsejét is 
funkcióval töltenék meg, s a tete-
jén kilátót alakítanának ki. A vár 
ma már, az elmúlt évek munkái-
nak köszönhetően a térség, a me-
gye egyik kiemelkedő turisztikai 
célpontjává vált. A vár jövőjét a 
turizmusban látjuk, szeretnénk 
élővé tenni a várat, akár szállásle-
hetőségek kialakítása is lehetővé 
válik az alsóvár feltárásának fé-
nyében, ehhez kapcsolódó, étke-
zési lehetőség, büfé, ajándékbolt 
kialakítása a váron belül távlati 
céljaink között szerepel.

A várban, a vár alatt 1999-ben 
elkezdett Csókakői Várjátékok 
valódi középkori hangulatot va-
rázsolnak három napig a várba és 
a vár alá. Középkori vásárosok, 
kézművesek, lovagok, nemesek 
népesítik be ilyenkor a vár alat-
ti területet. Az idei évben már 
a XIX. Csókakői Várjátékokat 
rendezik. A rendezvény szeptem-
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ber 8-án pénteken este a borutca 
megnyitójával, és az EDDA Mű-
vek koncertjével kezdődik, majd 
szeptember 9-én szombaton való-
di középkori hangulatban, bajví-
vással, művészeti produkciókkal 
folytatódik. Este tűzijáték, lézer 
show, és a Viking zenekar ferge-
teges bulija várja az ide látogató-
kat. Szeptember 10-én vasárnap 
a Csókakői Vári Vásárt rendezik 
meg, és számos ingyenes gyerek-
játék várja a családokat, és a gye-
rekeket. Azt gondolom érdemes 
eljönni Csókakőre, ahol a család 
apraja és nagyja megtalálja ezen 
a rendezvényen azt a kikapcsoló-
dást, ami a mai modern világunk-
ból visszarepíti az embereket egy 
kicsit a középkorba. 

A Csókakői Vár építése, meg-
őrzése, karbantartása ma már 
biztosított. Ami ma egyértelmű 
a jelenünkben, azért rengetegen 
dolgoztak, tettek a múltban, hogy 
egyik nemzeti kincsünk a Csóka-
kői Vár megmentésre kerüljön. 

Mindenkiből lehet várbarát, akár 
úgy is, hogy adója 1%-val támo-
gatja azt a nemes vállalkozást, 
amit ez a társaság egykor felvál-
lalt. Nem kell mást tenni, mint a 
Csókakői Várbarátok Társaságá-
nak adószámát az SZJA beval-
lásban fel kell tüntetni, ami nem 
más, mint az: 18484487-1-07-es 
adószám. Ezzel a kis művelettel, 
lehet akár most is csatlakozni eh-
hez a sikeres csapathoz. Akkori-
ban 1995-ben sokan mosolyogtak 

a várbarátokon és az akkori ön-
kormányzaton, hogy lehetetlen 
vállalkozásba fogtak. Ám most 
amikor 22 évvel később megáll-
nak a Csókakővár alatt, remélem 
most is mosolyognak, s a moso-
lyuk annak a sikeres összefogás-
nak szól, aminek köszönhetően 
a várban szembesülhetnek az el-
múlt évek eredményeivel. 

Csókakő, 2017. március 24.                                                                    
Fűrész György polgármester

EGYHÁZI HÍREK

„…’Tudom, hogy eljön a Mes-
siás, azaz a Fölkent, s amikor el-
jön, mindent tudtunkra ad.’”

Jn4 25b
Szeretettel hirdetjük, hogy 

plébániánk idén is szervez csík-
somlyói zarándoklatot a pünkös-
di nagybúcsúra június 1-6-ig. A 
részvételi díj: 57.000.- Ft, mely 
tartalmazza a szállást, napi két-
szeri meleg étkezést. A program-
ban szerepel a pünkösdi búcsún 
való részvétel mellett a Fogara-
si havasok illetve Gyimesbükk 
megtekintése is. Jelentkezni a 
bodajki plébánián lehet.

Kérjük, idén is támogassák 
adójuk 1%-ával a Katolikus Egy-
házat technikai szám: 0011, il-
letve a Bodajki Segítő Kéz Szo-
ciális alapítványt, mely Karitász 
csoportunk alapítványa. Adószá-
munk: 18484690-1-07 Segítsen, 
hogy segíthessünk!

Isten szolgája, Kaszap Ist-
ván születésének 101. évfordu-
lóján március 25-én szombaton 
megemlékező ünnepi szentmisét 
imádkozott a megyéspüspök úr 
17 órakor a Prohászka emlék-
templomban. A szentmise után 
Kaszap István sírjához vonul-

tunk, és közösen imádkoztunk 
mielőbbi boldoggá avatásáért. 

Bodajk

Nagyböjt péntekjein a negyed 
6 órakor kezdődő keresztút után a 
szentmisét a kálvária kápolnában 
imádkozzuk. Időseinknek, akik 
nem tudnak feljönni a gyóntató-
folyosón áldoztatást biztosítunk. 
Szeretettel várunk Mindenkit!

Köszönjük mindazoknak akik 
a március 15-ei takarításon részt 
vettek, segítettek.
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Assisi Szent Ferenc:
Ima a kereszt előtt

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,

adj nekem igaz hitet,
biztos reményt

és tökéletes szertetet;
érzéket és értelmet, Uram,

hogy felismerjem és megtegyem
a te szent és igaz parancsodat.

A csókakői Mesevár Óvodáért 
Közhasznú  Alapítvány 2009-ben 
jött létre.

Az elmúlt években az alapít-
vány pénzeszközei folyamatosan 
támogatták az óvoda fejlesztését, 
a gyermekek körülményeinek ja-
vítását.

A múlt évben a kuratórium 
tagjai hozzájárultak : 

– 50000 forint értékű gyermek 
kerti szerszámok, öntözők vá-
sárlásához, amelyre egy céghez, 
gyakorlókertre benyújtott pályá-
zat adott lehetőséget

– 120000 forint értékű játék-
vásárláshoz

– az óvoda 40 éves fennállásá-
nak évfordulója alkalmából szer-
vezett ünnepségek lebonyolításá-
hoz 70000 forinttal.

2016-ban az alapítvány sikeres 
pályázatot myújtott be az önkor-
mányzathoz, mely által elnyert 
összegből 80000 forinttal a csa-
ládi nap programjait támogattuk.

A kuratórium tagjai 2017-ben 
a következőkhöz járultak hozzá:

– 1 tablet
– 1 fényképezőgép
– napellenző felszerelése a 

hátsó udvarra
Mivel az alapítvány legfőbb 

bevétele az adó 1%-ból adódik, 

SZENT JÓZSEF IMA

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.

Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.

Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy

családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.

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

Csókakő, 2017. március 24.                                                                                                     
Mórocz Tamás plébános

OVI HÍREI

kérünk mindenkit akinek lehető-
sége van rá támogassa óvodánk 
alapítványát.

Számunkra igen sokat jelente-
nek ezek az összegek, a fent emlí-
tett eszközöket más forrásból saj-
nos nem tudnánk megvalósítani.

Köszönettel                                              
Kas Zoltánné                                                           

Mesevár ÓvodáértKözhasznú 
Alapítvány elnöke

Csókakői Mesevár Óvodáért Közhaszú Alapítvány
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Könyvtárunk mottója: 

„A könyvet mindig ket-„A könyvet mindig ket-
ten alkotják: az író, aki ten alkotják: az író, aki 
írta, és az olvasó, aki ol-írta, és az olvasó, aki ol-
vassa”

2017. február 3-án került át-
adásra az Idősek Otthonának 
K épületébe költözött megújult 
könyvtár. 

A könyvtár létrejötte 1959 ta-
vaszára vezethető vissza. Ekkor 
már egy kis gyűjtemény került 
az első címleltárkönyvbe, Ady 
Endre: Összes versei-vel az élen.  
1959-augusztus 13-án került sor 
a leltárkönyv hitelesítésre, amit 
Raboczki Márton v.b.elnök látott 
el kézjegyével. Az első 22 évben 
Kiss Gabriella volt a könyvtár 
gondozója. Sokan emlékszünk 
még szerénységére, pontosságá-
ra. Tőle vettem át a feladatot im-
már 34 éve. 

A Kultúrházban, ahol még 
igazi mozi, és igazi nagy színpad 
volt, ott működött egy teremben a 
vaskályhával fűtött könyvtár, ami 
később korszerűsödött központi 
fűtéssel, külön bejárattal és mos-
dóval. Természetesen gyarapodott 
olvasnivalóval és olvasókkal is. 

A Kutúrház átépítésével igen 
mostoha évek következtek. Át-
menetileg az iskolába kellett 
költözni, egy leválasztott tante-
rembe, melynek a másik felében 
kapott helyet egy kislétszámú 
osztály. Aztán kiderült, hogy az 
átépített Művelődési házba nem 
költözhet vissza a könyvtár. Egy-
szerűen kimaradt a tevből, nem 
került kialakításra megfelelő he-

lyiség. Mivel néhány évvel ké-
sőbb a szépen növekedett létszám 
miatt az iskolának szüksége volt 
a tanteremre, újra költözni kellett. 
De hová? 

Közben egy közel 25000 kö-
tetes könyvtárat kapott a község 
a honvédségtől, amit az Idősek 
otthonába kellett elszállásolni. 
Krátki Pali bácsi, az ottani állo-
mány gondozója mesélte, hogy 
igen nagy munkával tudta csak 
polcra helyezni, használhatóvá 
tenni egy részét a könyveknek. 
Mivel itt sem kapott megfelelő  
méretű helyiséget az állomány, 
a „maradékot” méltatlanul ösz-
szezsúfolva kellett tárolni. Vigasz 
volt, hogy legalább a lakók egy 
ideig használni tudták egy részét. 
De itt is mostoha évek következ-
tek. Fogságba kerültek a köny-
vek, ahogy Pali bácsi mondta. Az 
akkori üzemeltető megszüntette  
a könyvtárat,  mert szerinte ve-
szélyes hely, ahol közösséget le-
het építeni.   

A két könyvtár összeolvasz-
tásról szó sem lehetett. Ekkor 
már jelzést is kaptam, hogy mi-
vel nincs hely, talán fel kéne szá-
molni. Rövid egyezkedés után, 
vállalva a kényelmetlenségeket, 
a mellőzést, sikerült kiharcolni 
az átépített Művelődési ház hátsó 
részében egy kis termet. Újabb 
dobozolás, költözés következett, 
melyben nagy segítségemre volt 
az önkéntesen jelentkező Varga 
Andrea. Ebben az időben heti két 
nyitvatartással láttam el a felada-
tot. Felelősségteljes munkának 
tartottam, hiszen tanítóként iga-
zán tudtam, hogy milyen fontos a 
könyvtár használata az olvasóvá 

KÖNYVTÁRI HÍREK

válás útján. Ezt most is így gon-
dolom annak ellenére, hogy köz-
ben robbanásszerűen elterjedt az 
internethasználat, megjelentek az 
e-könyvek, a nyitvatartás pedig 
egy napra zsugorodott. Bár már 
a tanítás útján nem tudom könyv-
tárhasználatra biztatni a gyereke-
ket, megnyugtat, hogy az igényes 
könyvkiadás azt bizonyítja, hogy 
van igény a könyvekre, a könyv-
tárra.

A 2012. évi CLII. törvénnyel 
módosított, a muzeális intézmé-
nyekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény az 
önkormányzatok kötelező fel-
adatává tette a helyi könyvtári 
ellátás biztosítását. Ennek egyik 
lehetséges módjaként a községi 
önkormányzatok szerződést köt-
hettek a megyei könyvtárral a 
települések könyvtári ellátásának 
megszervezésére. Mivel közsé-
günkben a könyvtárra fordított 
anyagi ráfordítás egyre szeré-
nyebb lett, 2013 év vége felé a 
Képviselőtestület a csatlakozás 
mellett döntött. Így 2014-től a 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer (KSZR) „tagja” lett a 
Községi Könyvtár. (Fejér megyé-
ben 2013. január óta 69 település 
csatlakozott a KSZR-hez.)

Kinek mi a feladata a KSZR-
ben? Miért változtatta meg je-
lentősen könyvtárunk helyzetét a 
csatlakozás?  (folytatjuk)

Találkozzunk a könyvtárban.

Mensáros Zsuzsánna 
könyvtáros

Kosztolányi Dezső
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Eljött a tavasz és vele a 
fokozott tűzveszély. Kérünk 
mindenkit, hogy a kerti mun-
kák során keletkezett zöldhul-
ladékot a Söréd felé vezető út 
melletti depóba szállítsák el. 
Tüzelni csak belterületen sza-
bad! Külterület, zártkert esetén 
a katasztrófavédelemtől kell 
engedélyt kérni. Ezen enge-
dély hiányában, magas bünte-
tést is kiróhat a hatóság! 

Csókakő Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

TUZOLTÓ HÍREK
A Székesfehérvári Katasztró-

favédelmi Kirendeltség az illeté-
kességi területén lévő négy járá-
sának, Bicske-, Gárdony-, Mór- 
és Székesfehérvár Járási Önkén-
tes Mentőcsoportjainak, valamint 
a pázmándi önkéntes tűzoltóknak 
szervezett gyakorlatot március 
25-re, a Velencén található Gyer-
mek és Ifjúsági Tábor területére. 
A Csókakő Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület is részt vett öt fővel a 
rendkívül hasznos gyakorlaton. 
Az önkéntes tűzoltó egyesületün-
ket Weiger Lajos elnök, Rozsnyai 
Attila, Rabóczki Zsolt, Lenger 
Anett, és Rozsnyai Dominik ön-
kéntesek képviselték.

A mentőcsoportok az árvízi-
védekezési és mentési képessége-
ikkel kapcsolatban hajtottak vég-
re szituációs feladatokat. A cél a 
természeti csapások, kedvezőtlen 
időjárási viszonyok és villámár-
víz következtében kialakuló ve-
szélyhelyzetek elhárítására való 
felkészülés. A feladatok során 
árvíz elleni védelemre, egy úgy-
nevezett Beaver mobilgát tele-
pítésére, veszélyessé vált faágak 
eltávolítására és a Magyar Vörös-
kereszt Fejér Megyei Szerveze-
tének segítségével alapszintű új-
raélesztésre készültek fel a men-
tőcsoportok tagjai. Ugyanezen a 
napon hajtották végre a pázmándi 
önkéntes tűzoltók az évente ese-
dékes minősítő gyakorlatukat, 
amely feltétele az önálló beavat-
kozásnak. A szervezők a tábor 
étkező- és konyha helyiségeit 
egészségre ártalmatlan füsttel el-
árasztották. Két vöröskeresztes 
fi atalt, akik, mint sérült szereplők 

járultak hozzá a valósághű gya-
korlathoz, és egy propán-bután 
gázpalackot kellett kimenteni az 
épületből. A mentéssel párhu-
zamosan tűzoltó vízsugarakat is 
szereltek, amelyekkel egy valódi 
tűz esetén meg lehetett volna fé-
kezni a lángokat. A nap kezdetén 
Magosi Lajos tűzoltó ezredes, 
Fejér megyei katasztrófavédelmi 
igazgató megnyitó beszédében 
megköszönte a mentőcsoportok 
tagjainak, hogy önzetlenül, sza-
badidejük terhére vállalják a fel-
készüléshez elengedhetetlen gya-
korlatokat, szükség esetén pedig 
az éles bevetéseket. A nap zárása-
ként Vén Norbert tűzoltó alezre-
des, a Székesfehérvári Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetője 
a mentőcsoportok munkáját, Far-
kas-Bozsik Gábor tűzoltó alez-
redes, a kirendeltség tűzoltósági 
felügyelője pedig a pázmándi ön-
kéntesek gyakorlatát minősítette 
kiemelten jó színvonalúra.

Az elmúlt időszakban bekö-
vetkezett több tűzeset is rávilágí-
tott arra, hogy az önkéntes tűzol-
tóinknak szükséges a készenlétük 

fenntartása érdekében gyakorla-
tokon részt venni. Február 23-án 
a elméleti polgárvédelmi felké-
szítésen vettünk részt, majd már-
cius 6-án Weiger Lajos elnökünk 
vezetése mellett gyakorlati okta-
táson vettek részt a szép számban 
megjelenő önkénteseink. A tűz-
gyújtásos időszakot éljük, kérjük 
a lakosságot, hogy fokozottan fi -
gyeljenek a meggyújtott tüzekre, 
és őrizetlenül ne hagyjanak a sza-
badban tüzeket. Előre is köszön-
jük a segítségüket!   

Fotó: Farkas-Bozsik Gábor tűzoltó alezredes,
E. Várkonyi Péter, pázmándi önkéntes tűzoltóság

Csókakő, 2017. március 26.                  



11XXI. évfolyam 4. szám

TÉL VÉGÉN

Kiszakadt az Égi dunyha, és havazik…
Úgy látszik, hogy nem is áll el már tavaszig…
Befed újra hegyet-völgyet, csermelyeket,
Ébredezve álmodozó bús kerteket…

Hófelhőknek szürkesége még andalít,
Tavaszt hívó madarakat is elcsitít…
Vajon mit üzen nekünk e sok hópehely?
Hogy lelkedet csendesítve így énekelj:

Szóljon e dal megnyugtató hólepelről, 
Örömteli kikeleti ébredésről…
Tüzes nyarunk szépségének énekéről, 
Aranysárga levelekkel teli őszről…

Újra zengjen kedves dalunk a szép télről!
Pilinkélő hópelyheknek erdejéről…
Örvendező gyermekkacaj szépségéről,
Évszakunknak megtisztító erejéről…

Mire elszáll e sok ének, - tavasz ébred…
Zöldell a fű, pattan a rügy, - nem ezt kérted?
Felragyog a Napsugár is, - nem ezt vártad?
S Te csodaszép énekeddel megháláltad…

Csókakő, 2013. február 22.  
Szekér Istvánné

Az idei évben február 12-én 
vasárnap rendezték meg a Vadász 
Vendéglőben a Csókakői Sakk 
Bajnokságot. A Csókakői Sakk 
Bajnokság 2017 bajnoka, címét 
megvédve idén Kis Miklós lett 
8.5 ponttal. Az idei bajnokságban 
négy általános iskolai tanuló is 
részt vett. Kiszely Vince, Bokor 
Tamás, Kiszely Ábel és Makk 
Péter. A Csókakő Legjobb Ifjúsá-
gi Játékos címét, pedig a Csóka-
kői Általános Iskola 4. osztályos 
tanulója Kiszely Vince a 6. hely 
elérésével szerezte meg.

Kiszely Dávid és Vass Zoltán 
esetében az egymás elleni ered-
mény döntött az azonos pontszám 
alapján, mivel Kiszely Dávid 
nyerte az egymás elleni partit.

Kiszely Ábel, Bokor Tamás, 
és Végh József pedig az egymás 
elleni eredmény esetében körbe 
verték egymást így holt verseny-
ben mindannyian a 7. helyet fog-
lalták el.

A sakkversenyen résztvevők-
nek ezúton is gratulálunk. Király 
Gyulának és a Vadász Vendég-
lőnek köszönjük a támogatást. 
A legközelebbi lehetőség a sak-
kozásra az 1999 óta a Majálison 
minden évben megrendezett sakk 
szimultán lesz, 2017. május 6-án. 
Mindenkit szeretettel várunk a 
sportpályára, ahol egy neves sak-
kozó ellen kipróbálhatja a község 
apraja és nagyja a sakk tudását.

Csókakő, 2017. március 24.
Fűrész György

SPORT

1. Kis Miklós           9 8 1 0 8.5
2. Steiner László 9 8 0 1 8.0
3. Kiszely Dávid 9 6 1 2 6.5
4. Vass Zoltán 9 6 1 2 6.5
5. Végh Gyula 9 5 1 3 5.5
6. Kiszely Vince 9 3 1 5 3.5
7. Bokor Tamás 9 2 0 7 2.0
7. Kiszely Ábel 9 2 0 7 2.0
7. Végh József 9 2 0 7 2.0
8. Makk Péter 9 0 1 8 0.5
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