
1XXI. évfolyam 8. szám

Tisztelt Csókakőiek!

Csókakőn folytatódtak a prog-
ramjaink. Jótékonysági rendezvényt 
tartottunk július 22-én a Barkócaber-
kenye Néptánccsoport szervezésé-
ben, ahol egy bajba jutott lakónknak, 
Szabó Zoltánnak próbáltunk segíteni. 
Ugyanezen a napon megünnepeltük 
a Várkápolna és a vár védőszentjét a 
Sárréti-Csókakői Csata hősét Brin-
disi Szent Lőrincet. A szent búcsúját 
a várkápolnában tartottuk meg, ahol 
Mórocz Tamás plébános mutatta be 
a búcsúi szent misét. A Várbarátok 
Társaságának, Sörédi Pálnak, Végh 
Györgynek és Végh Györgynének 
Margónak ezúton is köszönjük a 
szervezést, és a vendéglátást. A mint-
egy ezer néző részvételével a már 
hagyományosnak mondható Kárpá-
tia koncertet is megrendeztük július 
29-én. A biztosításban részt vevő 

polgárőrségnek ezúton is köszönöm 
a munkát. A Váralja SC Csókakő is 
megkezdte július 30-án újra a sze-
replést a Bodajk ellen, a mérkőzés 
bevételét Szabó Zoltán családjának 
ajánlották fel. A község védőszentjé-
nek, Szent Donátnak a búcsúi szent 
miséjét augusztus 6-án tartottuk meg, 
délután, és lényegében egész hét-
végén rendezvények sora, a hagyo-
mányos vásár és vidámpark várta a 
kicsiket és nagyokat. Természetesen 
a szórakozni vágyók sem maradtak 
talp alávaló nélkül, hiszen a Dj Bóli 
és Dj Goór szolgáltatta szombaton a 
zenét, majd vasárnap a Viking bulin 
mulathatott a közönség. 

A most megrendezett progra-
mok után ezután a XIX. Csókakői 
Várjátékok fog következni, szept-
ember 8-án érkezik az Edda és a Pa-
taky Művek, majd szeptember 9-én 
a Várjátékok fő napja lesz számos 

érdekes programmal. Szeptember 
10-én a harmadik napon a gyerekes 
családoknak szerveztünk érdekes já-
tékokat és programokat, amit vasár-
nap ingyen vehetnek igénybe az ide 
érkező családok. 

Az elmúlt időszakban Csókakő 
kihasználva a pályázati lehetősége-
ket 580 millió Ft értékben nyújtotta 
be igényeit, és pályázatait különféle 
fejlesztési célokra. A várra a vár-
program keretében 254 millió Ft-os 
fejlesztést nyertünk el, a Vár utca 
felújítása is megtörténik majd, ide 
mintegy 15 millió Ft-os pályázati 
forrást sikerült elnyernünk. Minden 
beadott pályázatunk él, reményeim 
szerint nagy része nyerni fog, de ami 
biztos, hogy 269 millió Ft-os fejlesz-
tés 2019-ig realizálódik, és tovább 
fejlődik Csókakő. 

Csókakő, 2017. július 31.                                                                       
Fűrész György polgármester
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A magyar ember egészséges 
humora nemcsak tárgyakkal, 
személyekkel szemben, hanem 
közösségekkel kapcsolatban is 
megnyilvánul. Ez a humor álta-
lában egy közösség tulajdonságá-
val, foglalkozásával kapcsolatos, 
legtöbbször azonban a közösség, 
vagy annak valamelyik tagja által 
elkövetett valamilyen esemény-
hez kapcsolódik, s ilyenkor sok-
szor ironikus formát ölt, mely a 
kigúnyolt közösséget annyira fel-
bosszanthatja, hogy a gúnyolódás 
tettleges elégtételt vesz.

Különösen az Alföld falvaira, 
annak lakosaira jellemző ez a csú-
folódás, mely legtöbbször csupán 
egy mondatban jelenik meg, de 
ez egyetlen mondat mögött min-
dig egy kitalált, vagy megtörtént 
esemény húzódik meg. Ismerjük 
a „Rátót”-iak, vagy a „Tura”-iak 
esetét, ezért ezzel külön nem aka-
rok foglalkozni, viszont a követ-
kező eseteket a tisztelt olvasók 
valószínűleg nem ismerik, ezért 
ezeket elmesélem:

PAPOSON, CSENGŐ VAN A 
KOKASON.

Papos kis község Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye szatmári 
részén. Ebben a kis faluban egy 
háziasszonynak elpusztult a kot-
lósa, ekkor egyik kakasát állította 
be a kotlós helyére, hogy a kis-
csirkéket maga köré gyűjtse. Ez 
azonban a kakasnak nem sikerült, 
mert nem tudott kotyogni. A talá-
lékony fehérnép ekkor egy csen-
gőt kötött a kakas nyakára, s ez 
eredményesnek bizonyult, mert a 
csibék követték a csengettyűvel 
felszerelt kakast.

HOGY BERETVÁLTÁK MEG 
GEBÉN A HARANGOT? 
Ez a község ugyancsak Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megye szat-
mári részén van, ma azonban már 
hiába keresnénk a térképen, Gebe 
néven, nem találnánk, mert ma 
már „Nyírkáta” a neve. Vonaton 
utaztam Debrecenből Mátészal-
kára. A vasúti fülkében rajtam 
kívül két jókedvű fi atalember 
utazott, akik mindjárt a vonat el-
indulása után egymást kezdték 
ugratni. Alig hagytuk el Nyír-
bátort, – akkor még a Nyírgebei 
vasútállomáson – felszállt egy 
szép szál piros arcú, fehér bajuszú 
idősebb parasztember, kinyitotta 
a fülkénk ajtaját s miután illedel-
mesen köszönt jó napot, megkér-
dezte, hogy van e ülőhely? Igenlő 
válaszunkra feldobta csomagját, - 
egy hátizsákká átalakított zsákot 
– a csomagtartóba. Az egyik fi a-
talember fi gyelmesen megnézte, 
majd alázatos arccal megkérdezte 
az öreget, hogy gebei-e? Mivel a 
bácsi erre igennel felelt, most már 
huncut pofával tovább folytatta a 
kérdezősködést:

„Mondja bátyám, ott beretvál-
ták meg a harangot?” 

Erre az öreg, – mint akit kígyó 
mart meg, – irtózatos káromko-
dás közben felállt a helyéről, a 
csomagtartóból lekapta a zsákját, 
s szidva a kíváncsi fi atalember-
nek az atyaúristenét is, köszönés 
nélkül kiviharzott a fülkéből. Ez 
a jelenet az én kíváncsiságomat 
is felkeltette, s megkérdeztem az 
útitársamtól, hogy történt Gebén 
a harangborotválás?

A fi atalember aztán elmesélte, 
hogy Gebén a templom felépítése 

után harangot is rendeltek a ha-
rangöntőnél. A harang költségeire 
a falu minden lakója kinyitotta a 
pénztárcáját, s tehetségéhez mér-
ten adakozott. A harangöntő közöl-
te a harangot megrendelő presbite-
rekkel, ilyenkor az a szokás, hogy 
a harangra adakozók nevét dom-
ború betűkkel beleöntik a harang-
ba. A megrendelőket ez váratlanul 
gondolkodásra késztette, hogy 
most mit csináljanak? A falu vala-
mennyi lakosának a nevét mégsem 
önthetik a harangba, mert az rá se 
férne, de beleönthetik a megrende-
lő presbiterek nevét, miután ők is 
a jókedvű adakozók között voltak, 
s ők csak néhányan vannak. Így 
is történt. De amikor a harangot a 
toronyba fel akarták húzni, a falu 
lakosai megdöbbenve látták, hogy 
a harangon adakozóként csak a 
presbiterek neve domborodik ki. 
Lett erre nagy felbuzdulás, s a falu 
többsége kijelentette, hogy addig 
nem engedik felhúzni a toronyba 
a harangot, míg vagy valameny-
nyi adakozó neve nem szerepel 
a harangon, vagy senkié sem! A 
presbiterek rövid tanácskozás után 
elkezdtek gondolkozni, s hamar 
rájöttek, hogy a község valameny-
nyi lakosának nevét nem önthetik 
bele a harangba, mert azt ebben az 
esetben újra kellene önteni, s az 
sok pénzbe kerülne, ezért költség-
kímélési okokból a harangon lévő 
nevek eltávolításáról döntöttek. A 
harangöntő aztán a neveket a ha-
rangról savval szépen lemaratta, 
vagyis a szomszéd községek sze-
rint „leberetválta”. 

Nem vagyok biztos benne, de 
lehet, hogy igaz a történet.

Dunka Sándor

Anekdoták
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A 2016/2017-es tanévet nagy 
erejű szerkezeti és szervezeti vál-
tozások jellemezték. A 2013-as 
állami fenntartásba vétel óta a 
Móri Tankerület irányította isko-
lánk életét. Ettől a tanévtől kezd-
ve azonban intézményünk állami 
fenntartója a KLIK Székesfehér-
vári Tankerületi Központja lett.

2017. január 23-án elkezdődött 
a második félév. Személyi felté-
telekben változás következett be. 
2017. február 1-jétől a GYES-en 
lévő Hornyákné Wajzer Sarolta 
magyar-történelem szakos tanár-
nő helyét Fiala Eszter magyar 
szakos tanárnő vette át. 

Az úszásoktatás a második 
félévben is folytatódott, a móri 
Wekerle Sándor Szabadidőköz-
pont uszodájában a 5-6. osztály 
tanulói péntek délutánonként 10 
alkalommal úszásoktatáson vet-
tek részt. 

A második félévben is töret-
lenül folytatódtak a tehetséggon-
dozó szakkörök. A gyerekek 13 
szakkör közül válogathattak (an-
gol, német, furulya, énekkar, kéz-
műves, Bozsik-program, termé-
szettudományi, tűzoltó, fafaragó, 
zongora-, gitár- és jazz-balett, 
tűzoltó szakkör). A gyerekek te-
hát számos délutáni iskolai elfog-
laltság közül választhattak. 

Február
Február hónapban Bócz Éva 

tagintézmény-vezető és Koósné 
Kenessey Éva, a leendő elsős ta-

nító néni meglátogatta a Mesevár 
Óvoda nagycsoportosait. Meg-
ismerkedtek az iskolába készülő 
gyerekekkel, tájékoztatták a szü-
lőket az iskolai életről, és minden 
felmerülő kérdésre válaszoltak. 
14-én Tóthné Giczi Ildikó vezető 
óvónő meglátogatta az első osz-
tályosokat. 

Az iskolában, óvodában far-
sangi jelmezbálokat tartottak, és 
az Óvodai Szülői Munkaközös-
ség révén a Művelődési Házban 
a felnőttek farsangi mulatságát 
is megrendezték. 17-én megtar-
tottuk az iskolai farsangot, ami 
a 7-8. osztályosok nyitótáncával 
kezdődött, majd a jelmezesek fel-
vonulása és az osztályok produk-
ciói következtek. 22-én Steinerné 
Lujzi néni iskolaváró foglalko-
zást tartott a nagycsoportos óvo-
dásoknak.

Március
Férfi  kollégáink és a Polgár-

mester Úr virággal köszöntötték a 
tantestület nőtagjait Nőnap alkal-
mából. Március 9-én összevont 
szülői értekezleten Mórocz Ta-
más Atya és Bokorné Sörédi Zsu-
zsanna, Bócz Éva tagintézmény-
vezető, tájékoztatást tartottak a 
Hit- és erkölcstan és etika tantár-
gyakkal kapcsolatosan. Március 
11-én a leendő első osztályosok-
nak Koósné Kenessey Éva tanító-
nő iskolaváró foglalkozást tartott. 
Március 14-én az iskola tanulói 
színvonalas műsorral emlékez-

tek meg a 1848-as forradalomról, 
majd megkoszorúzták az emlék-
helyeket. 

Március 24-án az osztályok 
Arany János versek szavalásával 
emlékeztek meg a költő születé-
sének 200. évfordulójáról.

Kun Gábor testnevelés szakos 
tanár részt vett és eredményesen 
szerepelt a Pedagógus I. pedagó-
gus besorolási fokozatra irányuló 
minősítő vizsgán.  

Április
2017. április 20-21-én megtör-

tént a beiratkozás, szeptemberben 
12 fő első osztályos tanuló kezdi 
meg tanulmányait.

Április 12-én a Hangszíntér 
Művészeti Iskola zongora tanszék 
tanulói (Czompó Léna, Hegedüs 
Boróka, Sörédi András, Kiszely 
Róza, Varga Barnabás, Bokor Ta-
más, Pap Marcell, Bokor Ráchel)  
színvonalas koncertet adtak a 
művelődési házban. 

Május
A csókakői és a kincsesbányai 

általános iskola közötti jó kap-
csolat és szoros együttműködés 
egyik jeleként minden évben két 
alkalommal közös szakmai to-
vábbképzési napot tartunk.

Ezeken az intézményközi 
szakmai napokon mindig sor ke-
rül bemutató órákra, így lehetősé-
günk nyílik a hospitálásra. Ezeket 
a nyílt órákat mindig elemző szak-
mai megbeszélés és „módszervá-

ISKOLA ÉLET HÍREI

A BODAJKI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  NÁDASDY  TAMÁS  TAGISKOLA 
FELSŐS  MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK  II.  FÉLÉVES  BESZÁMOLÓJA
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sár” követi, melyek által bővíteni 
tudjuk módszertani repertoárun-
kat. Idén május 3-án a Kincsesbá-
nyai Általános Iskola tanárai lá-
togattak el intézményünkbe. Kol-
légáink 3 bemutatóórát tartottak: 
Moór Zsanett fogalmazásórát a 
3. osztályban, Pataki-Huszár Rita 
matematikaórát az 5. osztályban, 
Szabó Tímea pedig biológiaórát a 
8. osztályban. 

Május 4-én Kamocsa Eszter 
német szakos tanár részt vett és 
eredményesen szerepelt a Pe-
dagógus I. pedagógus besorolá-
si fokozatra irányuló minősítő 
vizsgán.  

Május 17-én megtörtént a né-
met idegen nyelvi kompetencia-
mérés a 6. és 8. osztályban. Május 
24-én magyarból és matematiká-
ból Országos Kompetenciamé-
résen vettünk részt a 6. 8. osztá-
lyosokkal. A mérés eredményét, 
2018. márciusában hozzák nyil-
vánosságra. A tavalyi mérések 
eredményei: az országos átlagnál, 
a kistelepülések átlagánál jóval 
magasabb szinten teljesítettünk.

Osztálykirándulások:

Május 22. 1-4. osztály:
Budapest – Lego Kiállítás,
Állatkert

Május 26. 5. osztály:
Orond puszta

7. osztály: Gánt
(biciklitúra)

8. osztály: Budapest
(gyermekvasút, libegő,
3D Kiállítás, Pálvölgyi Barlang)

Május 26-27. 6. osztály:
Veszprém (Interaktív városnézés, 
állatkert)

Továbbtanulás

A pályaválasztás előtt álló 8. 
osztály ellátogatott a székesfe-
hérvári Pályaválasztási Kiállí-
tásra illetve számukra és szüleik 
számára Pályaválasztási Szülő-
értekezletet tartottunk, ahol öt 
szakgimnázium mutatkozott be, 
ezzel is segítve tanulóink iskola-
választását. 2017. január 21-én 9 
tanulónk megírta a középiskolai 
központi írásbeli felvételi vizs-
gát. Február 15-én a 8. osztályo-
sok középiskolába való jelentke-
zése is megtörtént. Április végén 
pedig végleg kiderült, hogy me-
lyik diákunkat melyik középis-
kolába vették fel: 
• móri Táncsics Gimnázium: 2 fő

• bodajki Hang-Szín-Tér Művé-
szeti Szakgimnázium: 1 fő

• székesfehérvári Kodolányi Já-
nos Gimnázium és Szakgimná-
zium: 1 fő

• várpalotai Faller Jenő Szakkép-
ző Iskola 1 fő

• székesfehérvári Tóparti Gimná-
zium 1 fő

• székesfehérvári Ciszterci Szent 
István Gimnázium 1 fő

• abai Attila Király Gimnázium 1 
fő

• székesfehérvári Széchenyi Mű-
szaki Szakgimnázium és Szak-
középiskola 1 fő

• székesfehérvári Jáky József 
Szakgimnázium 1 fő

• Szent István Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképzős Is-
kola 1 fő

• Bugát Pál Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 1 fő

Ballagás és Tanévzáró ünnepély

2017. június 13-án került sor 
a 8. osztály szerenádjára, majd 
bankettjére. Június 15-én volt a 
bolondballagás, amikor is a vég-
zős diákok ittmaradó iskolatár-
saik és tanáraik számára egy kis 
jelenetet adtak elő a Hair című 
musicalből, majd ellátogattak 
egykori óvodájukba, a polgár-
mesteri hivatalba és a Váralja 
Varrodába, ahol ballagási dalok-
kal búcsúztak.  Június 16-án 17 
órakor tartottuk a ballagást és a 
tanévzáró ünnepséget. Az idei 
tanévben 12 tanulók ballagott el. 
Az évzárón a jeles és a kitűnő 
tanulók könyvjutalomban része-
sültek, a különböző tanulmányi 
versenyeken eredményesen sze-
replő diákok pedig díszoklevelet 
kaptak. Weiger Lajos, a csókakői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület el-
nöke jutalomkönyveket ajándé-
kozott a tűzoltó szakkör végzős 
diákjainak. Négy évvel ezelőtt új 
hagyományt vezettünk be. Dicső-
ségtáblát avattunk, melyre annak 
a 8. osztályos tanulónak a neve 
kerül fel, aki nyolc éven keresz-
tül kitűnő tanulmányi eredményt 
ért el és dicsőséget szerzett a 
versenyek során iskolánknak. 
Ebben a tanévben két név is fel-
került a táblára: Bokor Ráchelé 
és Lóderer Dorkáé. Makk Péter 
pedig az önkormányzat elisme-
rő kitüntetését vehette át Fűrész 
György polgármestertől a tanul-
mányi versenyeken való eredmé-
nyes szerepléséért.  Az ünnepség 
során Kisné Németh Ibolya ta-
nítónő Pedagógus Szolgálati Ér-
demrendben, Moór Zsanett taní-
tónő pedig Tankerületi Elismerő 
oklevélben részesült. Gratulálunk 
mindannyiuknak!
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A munkatervben megjelölt fel-
adatok végrehajtása időarányo-
san megtörtént. Tantervi követel-
ményeknek 1 tanuló kivételével 
eleget tettek tanulóink.

Köszönöm minden kollégám-
nak az éves segítségét és együtt-
működését! 

Kamocsa Eszter 
felsős munkaközösség-vezető

Minden hónap első hétfőjén 
16:30-tól 17:30-ig fogadóórát 
tartottunk. 

Szeptember első hetében az 
osztályok megválasztották képvi-
selőiket, akik az első DÖK meg-
beszélésen döntöttek a diákelnök 
és helyettes személyéről. Ebben a 
tanévben diákelnökünk Lóderer 
Dorka 8. osztályos, helyettese 
Szabó Balázs 7. osztályos tanu-
ló lett. Összeállítottuk az éves 
munkatervünket, megbeszéltük a 
gyerekekkel programokat, és ösz-
szegyűjtöttük az ötleteket, javas-
latokat.

24-én az iskolai hagyomá-
nyokhoz híven megtartottuk az 
akadályversenyünket. A nyolca-
dikos diákjaink érdekes és vál-
tozatos feladatokat állítottak ösz-
sze. Kényelmes sétával bejárható 
útvonalat választottak, minden 

Diákönkormányzat beszámolója 2016/2017.

csapat sok élménnyel tért vissza a 
sportpályára, ahol a szülők fi nom 
ebéddel várták a gyerekeket.

A zene világnapján minden 
osztály énekkel készült, az idősek 
világnapján az Aranyhegyi Idő-
sek Otthonában tanulóink műsor-
ral kedveskedtek a lakóknak. Az 
aradi vértanúk emléknapján a fel-
ső tagozatosok műsorát nézhettük 
meg. A Nemzeti Ünnepünkön, 
okt. 23-án diákjaink színvonalas 
műsort adtak a faluünnepélyen. A 
vár felszabadulásáról is megem-
lékeztünk, ellátogattunk a várba, 
ahol Sörédi Pál és Bokor Elemér 
várlovagok meséltek a vár múlt-
járól és jelenéről. Ebben a hónap-
ban a vidámság, a szüret és szüre-
ti felvonulás is helyet kapott. Az 

osztályok néptánccal, jókedvvel 
vonultak végig a falu utcáin. Az 
őszi betakarítás, gyűjtögetés idő-
szaka meglátszott gyerekek pa-
pírgyűjtési kedvében is, minden 
osztály szorgalmasan segített a 
papírmérésben, felpakolásban.  

Az őszi szünet után az egész-
ségünk megőrzését tűztük ki 
fontos feladatnak. Az alsós tanu-
lóink a tisztálkodásról, a helyes 
fogápolásról nézhettek meg egy 
kis bemutatót, a felsősök a káros 
szenvedélyekről, kiemelten a do-
hányzás káros hatásairól hallhat-
tak. A hónap közepén, a hagyo-
mányok megőrzéseként Márton 
napi kézműves foglalkozást és 
lámpás felvonulást szerveztünk. 
Az ’56-os emlékév kapcsán a 

Napközis Erzsébet-tábor
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budapesti testnevelés egyetem 
hallgatói interaktív játékra hívták 
meg iskolánk tanulóit. November 
végén már az adventi időszakra 
készülődtünk. Az adventi vasár-
napokon sok tanulónk szerepelt, 
nemcsak az iskola nevében, ha-
nem a falu civil szervezeteinek 
tagjaként is. December 6-án is-
kolánkban is megérkezett a Mi-
kulás, a Luxemburgi Társaság 
segítségével gazdagon megpakolt 
csomagokkal mehettek haza a 
gyerekek. A karácsony közeledté-
vel az ünnepi hangulatot a Kákics 
együttes műsora idézte fel. 

A téli szünetről visszatérve a 
tanulásra, a félévi értékelésekre 
fi gyeltünk jobban. A lelkesebb 
tanulóink készültek a próza- és 
mesemondó versenyre, ahol 3 di-
ákunk képviselte iskolánkat.

A félévi bizonyítványok után 
az osztályok a farsangi bálra ké-
szülődtek. A felső tagozatos di-
ákjaink Lujzi néni segítségével 
nyitótáncot tanultak, az osztályok 
egyéni produkcióval lepték meg 
a közönséget, az alsós tanulóink 

egyéni, ötletes jelmezeikkel nehe-
zítették a zsűri döntését. 

A márciusi, nemzeti ünnepé-
lyünket a faluval közösen rendez-
tük meg, tanulóink színvonalas 
műsort adtak a kultúrházban, a 
megemlékezés után koszorúkat 
helyeztünk el az emlékműveknél.

Április hónapban a Föld nap-
ja alkalmából takarítási akciót 
szerveztünk a falu területén, több 
helyszínen gyűjtöttük össze a 
szemetet. A tavaszi papírgyűjté-
sen 6500 kg papírt gyűjtöttek az 
osztályok, a versenyben a 4. és 
az 5. osztály győztek. A hónap 
végén kulturális gálán mutatták 
be tanulóink tehetségüket. A ta-
vaszi ünnepeink közé tartozik a 
Májfaállítás, az iskola udvarára is 
állítottak a fi úk egy májfát, amit a 
lányok díszítettek fel. 

Májusban megemlékeztünk az 
édesanyákról, az osztályok kü-
lön műsorral készültek, Anyák 
napi műsorunkkal ellátogattunk 
az Aranyhegyi Idősek Otthonába 
is, ahol szeretettel fogadtak ben-
nünket. A falu Majálisán tánccal, 

énekkel szerepeltek a diákjaink. 
Május végén az osztályok kirán-
dulni mentek, az elsősök és ötödi-
kesek Orondpusztára látogattak, 
a 2. 3. 4. 8. osztály Budapestre 
szerveztek programot, a 6. és 7. 
osztályosok kétnapos kirándulá-
son vettek részt. 

Júniusban tartottuk meg a di-
áknapunkat, diákigazgatót vá-
lasztottunk Winkelman Zsanett 
és Palocsai Linda személyében. 
A diákigazgatók színes, változa-
tos programokkal próbálták be-
vonni a gyerekeket a munkába. A 
tanévet a nyolcadik osztályosok 
ballagásával és tanévzáró ünne-
péllyel zártuk. 

Igyekeztünk minden hónap-
ban értékelni a diákok tanulmá-
nyi munkáját, versenyeken való 
szerepléseket, ezért minden hó-
nap „igazlátó napján” jutalmaz-
tuk az osztályok legjobb tanulóit, 
az adott hónapban a legjobb ta-
nulmányi eredményt elérő osztá-
lyokat, és a versenyeken résztve-
vőket. 

EGYHÁZI HÍREK

Bognár Gáborné DÖK elnök

„…’Minden írástudó, aki jár-
tas a mennyek országának taní-
tásában, hasonlít a házigazdá-
hoz, aki kincseiből újat és régit 
hoz elő.’”

Augusztus 11-ig a hétköz-
napi liturgiák a bodajki és a 
magyaralmási pénteki szentmi-
sék, illetve az elsőpénteki litur-
giák kivételével szabadságolások 
miatt elmaradnak. Egyben ez 
időszak alatt a Bodajki Plébánia 
Hivatalunk is csak hétfő délután 
és péntek délelőtt tart nyitva. Más 

időpontban csak bejelentkezéssel 
tudunk ügyeket intézni. Megérté-
süket előre is köszönjük!

Ferences, Porciunkula – „An-
gyalos Boldogasszony búcsú” 
lesz szerdán, augusztus 2-án a 
Bodajki kegytemplomban. Dél-
előtt 11 órakor ünnepi szentmisét 
imádkozik Papp Tihamér OFM, 
gyülekező 10 órától. Délután or-
gonakoncert, tanítás és keresztúti 
ájtatosság zárja a ferences búcsút. 
Szeretettel várjuk a kedves test-
véreket!

Felhívjuk híveink szíves fi -
gyelmét, hogy a héten lesz 
elsőcsütörtök, elsőpéntek és 
elsőszombat.

Bodajk
A mai vasárnap lesz Szent An-

nához kötődően az idősek napi 
szentmise, megemlékezés, este 6 
órakor kegytemplomunkban, me-
lyet a zarándokudvaron szeretet-
vendégség követ. Szeretettel vár-
juk az időseket! Kérjük a testvé-
reket, egy-egy tálca süteménnyel, 
üdítővel készüljünk az eseményre!

Mt 13,52
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Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény

Július

30. v. 10.00 Isztimér Templombúcsú – orgonaszentelés
Spányi Antal püspök úr imádkozza

30. v. 18.00 Bodajk kegytemplom Szent Anna napi idősek köszöntése

Augusztus

2. sze. 10.00 Bodajk kegytemplom Ferences – Porciunkula búcsú

6. v. 11.00 Csókakő Szent Donát búcsú

13. v. 17.00-21.30 Bodajk kegytemplom Fatimai Imanap

13. v 11.00 Magyaralmás Nagyboldogasszony búcsú

13. v 16.00 Zámoly Szent Lőrinc búcsú

Fehérvárcsurgó
Köszönjük az Idősek napi ren-

dezvény szervezését, lebonyolí-
tást a Karitász munkatársainak!

Csókakő
Július 22-én szombaton a Csó-

kakői Vár Várkápolnájában Brin-
disi Szent Lőrinc búcsúünnepét 
tartottuk meg délután 16 órakor. 
A szent misét Mórocz Tamás 
plébános mutatta be a Várbará-
tok Társaságának tagjainak és 
lovagjainak jelenlétében. A szent 
misét követően Végh György lo-
vag rezidenciáján agapét tartott 
a Várbarátok Társasága, ahol 
tovább folytattuk a Várkápolna 
védőszentjének megünneplését. 
A szervezést ezúton is köszön-
jük Sörédi Pálnak a vendéglátást 
pedig Végh Györgynek és Végh 
Györgynének Margónak. 

Augusztus 6-án vasárnap 11 
órakor tartottuk a Csókakői Szent 
Donát Plébánia Templomban 
Csókakő védőszentjének búcsú-
ját. Mórocz Tamás plébános mu-
tatta be a borászok, és szőlőmű-
velők védőszentjeként is számon 
tartott Szent Donát tiszteletére 
megrendezett búcsús szent misét.

Magyaralmás
Két hét múlva vasárnap au-

gusztus 13-án tartjuk templo-
munk búcsúünnepét a vasárnapi 
11 órai szentmise keretében. Dél-
után 4 órakor pedig ünnepélyes 
litániát imádkozunk a mennybe 
felvett Szűzanya tiszteletére.

Zámoly
Két hét múlva vasárnap au-

gusztus 13-án délután 4 órakor 
imádkozzuk templomunk búcsú-
ját. A szentmise után szeretetven-
dégséget tartunk, melyre süte-
mény felajánlást elfogadunk.

Liturgikus elmélkedés
Aranyszájú Szent János püspök-
nek a második korintusi levélről 

mondott szentbeszédeiből
(Hom. 14, 1-2: PG 497-499)
Minden bajom közt is túlárad

bennem az öröm

Szent Pál ismételten a szeretet-
re tereli a szót, hogy rosszallása 
érdességét egy kicsit elsimítsa. 
Előzőleg ugyanis megrótta őket, 
és szemükre vetette, hogy szere-
tetét nem viszonozták szeretettel, 
sőt hátat fordítottak szeretetének, 
és más, lelki ragályt terjesztő em-
berekhez csatlakoztak. Tehát újra 
tompítja a megrovás élét: Értse-
tek meg bennünket (vö. 2 Kor 7, 
2), azaz „szeressetek minket”! 
Kéri szeretetüket; és az nem lesz 
terhes számukra, sőt nagyobb 
hasznára lesz azoknak, akik ad-
ják azt, mint annak, aki kapja. De 
nem azt mondta: „szeressetek”, 
hanem a könyörületre jobban 
emlékeztető kifejezést használt: 
Értsetek meg bennünket! Ki tá-
volított el minket tőletek, kérdezi, 
ki vetett ki minket a ti jóindula-

totokból? Mi az oka annak, hogy 
kiszorultunk szívetekből? Mert 
amit már előbb is mondott: hogy 
ti nem nyitottátok ki a szíveteket 
(2 Kor 6, 12), azt most itt még 
világosabban fejezi ki: értsetek 
meg bennünket, és ezzel ismét a 
szívébe akarja zárni őket. Mert 
semmi sem éleszti fel annyira a 
szeretetet, mint ha a szeretett sze-
mély megérti azt, hogy nagyon 
vágyik a szeretetére az, aki őt sze-
reti. Hiszen előbb már megmond-
tam, írja, hogy szívembe vagytok 
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zárva, együtt élünk-halunk (2 Kor 
7, 3). Ez a legnagyobb szeretet! 
Visszautasítottan is együtt akar 
meghalni, együtt akar élni velük. 
Mert nem akárhogyan vagytok 
szívembe zárva, jelenti ki, hanem 
úgy, amint megmondtam. Mert 
előfordulhat az, hogy szeret va-
laki, de a bajban aztán elfut. De 
mi nem így vagyunk. Vigasztalás 
tölt el (2 Kor 7, 4). Honnét ez a 
vigasztalás? Tőletek jön: mert jó 
útra tértetek. A tetteitekkel örö-
met szereztetek nekem. Aki szeret, 

az egyrészt felpanaszolja ugyan, 
hogy őt nem szeretik, de másrészt 
fél attól is, hogy a mértéket túl ne 
haladja e rosszallásban, nehogy 
szomorúságot okozzon. Ezért 
hangoztatja: Vigasztalás tölt el, 
túlárad bennem az öröm. Vagyis: 
„Kihívtátok rosszallásomat, de 
bőségesen jóvá is tettétek, meg-
vigasztaltatok: nemcsak meg-
szüntettétek szomorúságom okát, 
hanem még örömmel is elhalmoz-
tatok.” Ezután bemutatja öröme 
nagyságát, nemcsak azzal, amit 

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

mondott, hogy túlárad bennem az 
öröm, hanem azzal is, amit hoz-
záfűzött: minden bajom közepette 
is. Mert oly nagy volt, úgymond, 
az a gyönyörűség, amelyet nekem 
szereztetek, hogy nem volt képes 
arra árnyékot vetni az előző nagy 
szomorúságom sem. Az öröm ki-
áradó bősége ugyanis minden 
ránk zúduló gyötrelmet megszün-
tetett.

Csókakő, 2017. július 29.                                                                                                                   
Mórocz Tamás plébános

Mozdultunk, hogy
mozdulhasson!

Bevezetésként azt hiszem, ott 
kezdem, ahol az elmúlt hónapban 
befejeztem. Nem egy sorozat cí-
mére utaltam, amikor is a „jóban-
rosszban” kifejezéssel jellemez-
tem a tánccsoportot. 

Időnként úgy tűnhet, csak pa-
polunk a barkócások híresen ösz-
szetartó közösségéről. Egyesek 
számára akár hihetetlenül is han-
gozhat. Ám azonban ez a kis ma-
roknyi csapat apraja-nagyja talán 
most mutatta meg igazán, mit is 
jelent számunkra az összefogás. 
A segítőkészség - jó esetben- 
alapvető emberi tulajdonság kell, 
hogy legyen. Nem kötődik foglal-
kozáshoz, ranghoz, barátsághoz, 
iskolai végzettséghez. Csupán 
tiszta lélek szükségeltetik hozzá.

Július havának 22. napján kis 
falunk vára tövében bebizonyoso-
dott, hogy milyen sok jólelkű em-
ber él itt a környéken. Szabó Zoli 
mosolya és története végigkísérte 
az egész napot, amelyet a Barkó-
caberkenye Zolinak, és családjá-

nak segítéseként szervezett. Zoli 
és Andi nagyfi a, Balázs a tánc-
csoport oszlopos, aktív, és nem 
utolsó sorban rendkívül ügyes 
táncosa. Természetes volt, hogy a 
sok segítség és felajánlás mellett 
a Barkócaberkenye is – a maga 
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módján- megpróbál segíteni.  
Karger Virág és Molnárné Bognár 
Móni alapötletei szerint indult a 
„Mozdulj, hogy mozdulhasson!” 
Jótékonysági nap szervezése. 
Aki nem látogatott fel a vár alá, 
sajnálhatja. Aki viszont az esős 
délelőtt után arra járt, láthatott 
rendőrkutyás, majd csikós bemu-
tatót, később RC autók, és persze 
a távirányítót tartó gyermeklelkű 
felnőtt tulajdonosaik vették bir-
tokba a kőbánya előtti füves teret. 
A sokak által ismert Végh Tamás 
„Tompika” nem mindennapi mo-
toros mutatványaihoz már szilárd 
talaj kellett, így Tompi a színpad 
előtti terület térkövén jócskán ott-
hagyta jellegzetes névjegyét, me-
lyet a motor kerekének gumijával 
„rajzolt”. Az ígért mozgást pedig 
Rozsnyai Bettina, Tina vidám 
fi tneszedzése, és egy kis táncház 
biztosította, amelyet természete-
sen a barkócaberkenyék tartottak. 
Mindemellett a programok színe-
sítéseként katonai eszközbemu-
tató, arcfestés, gyógy masszázs, 
meleg étel, büfé, sütemény várta 
az idelátogatókat. Sorra érkeztek 

a jelentkezések a jótékonysági 
napra, barátoktól, ismerősöktől, 
és ismeretlenektől is. Így jöttek 
a szomszédos Csákberényből 
Balázs Jánosék, amerikai rendőr-
autóstul, motorostul, amelyek ha-
talmas élményt jelentettek kicsik-
nek, és bizony még a nagyoknak 
is! A várban Vass Rezsőné Tucika 
néni a tőle megszokott lendülettel 
és lelkesedéssel idegenvezetést 
tartott, az eső elmúltával pedig 
lovaglás várta a bátor jelentke-
zőket, az akkorra már szabaddá 
vált Nagy-Magyarország Téren. 
A nap zárásaként Lőrincz Ottó 
buzdította zenéjével mozgásra a 
kitartóbbakat. A nap közben el-
fogyasztható mennyei gulyásról 
a főséffé változott Végh Józsi és 
a Szent Donát Borrend kuktává 
alakult lovagjai és lovaghölgyei 
gondoskodtak. Körmendi Józsi 
kecskepörköltje pedig igazi kü-
lönlegességnek bizonyult. A fel-
ajánlott sütemények sokasága – 
amelyeket a Nyugdíjas Klub aktív 
nagymamái, a táncosok, illetve a 
gyerekek szülei, és hozzátartozói, 
a Karitasz ügyes kezű asszonykái 

készítettek- közel száz tálca ha-
rapnivalóval látták el az arra éhes 
szájakat. 

Habár édes ékes anyanyelvünk 
megannyi varázslatos szóval és 
kifejezéssel látja el az azok hasz-
nálatára kiéhezett magyar embert, 
mégis csupán két szót tudnánk 
ajándékul nyújtani mindenkinek, 
aki részt vett eme nemes kezde-
ményezésben: KÖSZÖNET és 
HÁLA!

Csókakő egy irigylésre méltó 
falu. Mert az itt élő (!) emberek 
tudnak egyként összefogni. És 
ismét bebizonyosodott, hogy egy-
ségben az erő. Ez az erő pedig egy 
bajba jutott családot hivatott előre 
lendíteni. Ez a „lendület” pedig 
most jó pár nullával több lett! 
Köszönhetően a szeretetnek, az 
empátiának, az összefogásnak, a 
helyi és környékbeli embereknek!

Zoli! Adjon erőt és hitet ez az 
összefogás neked, és a családod-
nak! Mert itt, nekünk mindenki 
fontos!

Erdődi Orsolya
a tánccsoport fi rkásza

Ahogy azt a korábbi lapszám-
ban említettem, a Csókakői Szent 
Donát Borrend új tagokkal bővült 
júniusban. A borünnep beszámo-
lója olyan hosszúra sikerült, hogy 
az új tagok és a borhölgy bemuta-
tása elmaradt.

Kérem, ismerjék meg őket és 
emeljék poharukat rájuk!

Egészségükre! 

BORRENDI KRÓNIKA
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SPORT

Valamikor régen, ránk hagyták a 
bölcsek, 
Fontosak a férfi ak de legelőbb a 
hölgyek.
Osztályos nővér, majd egyetem 
és család,
Sokunk számára régóta kedves, 
hű barát. 
Legkedvesebb főnővér, mindenki 
csodálja, 
Az egyetlen, ki mosolyogva lép 
be az urológiára.
A szívvel történő munkavégzés 
élő ikonja,
Szabadidejében a nyakában kat-
tog a Nikonja.
Velem gyűlik meg a baja, ki bán-
tani meri,
Isten hozott közöttünk Horváthné 
Gáti Eri.

***
Egészen új ember lesz csapa-
tunknak tagja,
Ki drága feleségét olyan nagyra 
tartja, 
Hogy a pokolba is utána meg ha 
Eri úgy kívánja, 
Így lesz neki is e naptól sötétzöld 
palástja.

Igazi városi lett, vár rá a fűtött 
Árpád iskola,
Pedig valaha Sárszentmihály 
volt az otthona.
Kerti munkát nem végez, nem 
tagad ő elvet,
Verje meg az Jóisten azt, ki a 
vasba fát tett.
Megvigasztaljuk majd, a szer-
szám miatt morgót,
Hisz ugyanígy készítik a kádárok 
a hordót.
Igyál velünk pár pohárral, meg-
jön majd a varázs, 
Te is tagunk lettél, kedves Horváth 
Balázs. 

***
A fehér csíkos sörédi legelő ünne-
pelt, sztárja,
A sokgyermekes Keszi klán ne-
ves focistája.
De amellett, hogy labdát ma is 
ezer felé lő,
Dolgos és szorgalmas vízvezeték-
szerelő.
Munkásai a szélrózsa minden 
irányában járnak, 
Gondolatai egyre többször a pin-
ce felé szállnak.

Hallgat ő a Máraira, nem jár túl 
az eszén, 
Pincét újít, szépít Söréd kies sző-
lőhegyén.
Tele van jó borral a pince és a 
padlás, 
Köszöntünk sorainkban téged Ke-
szi Tamás. 

***
Aranyos kislány volt e rövid 

versnek hőse, 
A sokezres Bodajkon élt majd-
nem minden őse. 
Édesapja zengő hangja betöltöt-
te a teret,
Mikor a bakfi s lány a templom-
ból bámulta az eget.
Aztán felnőtt lett, s az élet ide-
oda vitte,
De nem sokáig, mert jött érte az 
Imre.
Aztán jött a borrend, hol sokat 
ér a munkája, 
Vasárnap a szentmisén már fi a 
hangját csodálja. 
Sok munkádért cserébe egy sza-
lagot tudunk adni,
Foglalj helyet a hölgykoszorúban 
Szabóné Kiss Andi! 

Az elmúlt fél évben, aki szere-
ti a focit és valamikor részt vett 
benne, azon drukkolt, hogy újra 
legyen csapata Csókakőnek. Úgy 
tűnik, hogy az összefogás, és az 
akart győzedelmeskedik, hiszen 
újra van nevezett csapatunk a 
bajnokságban és a kupában is. 

Az egyesületben rendezték a so-
rokat, sikeres átigazolási és iga-
zolási időszakon vagyunk túl. 
Innen már csak a játékosokon 
múlik, hogy siker koronázza azt 
a munkát, amit a sportvezetés 
végzett azért, hogy Csókakőért 
izgulhassunk a mérkőzéseken. 

A Váralja SC Csókakő az át-
igazolási időszakban 24 tervezett 
igazolásából eddig 17 igazolást 
sikerült realizálni. Stumpf Gá-
bor, Bitter Bence, Weiger Balázs, 
Kadlecsik Péter, Szabó Szilárd, 
Kutassy Barnabás, Fekete Attila 
visszatért a Csákberény SE-től, 

Csókakőn újra pattog a labda a pályán
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Deák Balázst a Bakonycsernye 
BSE-ből, Boros Györgyöt pedig 
a Söréd SE-ből igazoltuk vissza. 
A nálunk nyilvántartásban lévő 
játékosok közül a következő já-
tékosok vállalták a 2017/2018-as 
idényben a játékot: Török Nor-
bert, Schwarcz Tamás, Preszter 
Balázs, Zsipi Mátyás, Réti Erik, 
Jakab Imre, Zsolnai Gergely és 
Redolfi  Dániel. Egy nemzetközi 
igazolásunk is van, akinek papír-
jait a szövetség befogadta ő pedig 
Stelli Antal. A korábbi beharan-
gozóhoz képest Katona Zoltán, 
Závodi Attila, Lőrincz Dávid és 
Jakus Ádám visszalépett a ke-
rettagságtól, egyéb elfoglaltság, 
korhatár és munka, lakhatási 
ügyek miatt. Még egy igazolás 
sorsa van függőben. A kispadon 
Szabó Zsolt vezetőedző, Wittner 
Márton és Rácz László foglalhat 
majd helyet, nekik el lett a re-
gisztráció készítve. 

A kupa mérkőzés előtt két 
edző mérkőzést is játszottak fi -
aink, előbb a Bakonysárkányt, 
majd pedig a Megyei I-es bajnok-
ságban vitézkedő Bokod ellen 
léptek pályára. A következő ered-
mények születtek: 

Gólszerzőink: Réti Erik, Ku-
tassy Barnabás, Szabó Szilárd, 
Bombar András Néző: 50 fő

A Megyei II. osztályból kieső 
jövőre a Megyei III. osztályban 
játszó Bakonysárkány ellen sike-
rült egy szép és magabiztos győ-
zelmet aratnunk.

Bokod, 2017. július 23.
vasárnap 17 óra

Bokod – Csókakő 8 – 3 (4 – 0)
Gólszerzők: Réti Erik, Szabó 

Szilárd, Schwarcz Tamás (Csó-
kakő) 

A Megyei I. osztályban játszó 
Bokod ellen egy igazán jó felké-
szülési mérkőzést játszottunk. A 
tapasztalatokat le kell szűrni, és 
a kupában a Bodajk ellen lehet 
hasznosítani az itt, ezen a mérkő-
zésen tapasztaltakat. 

Csókakő, 2017. július 30.
vasárnap 17 óra 

Fejér Megyei Kupa 
Csókakő – Bodajk 1 – 7 (0 – 4)

Gólszerző: Kutassy Barnabás 
(Csókakő) Nézők: 80 fő

A Megyei II. osztályban játszó 
Bodajk ellen léptünk pályára a 
Fejér Megyei Kupa 1. fordulójá-
ban. Sajnos tartalékosan tudott a 
csapat felállni, egyrészről, nem 
mindenki tudott elmenni még 
sportorvoshoz, másrészről még 
vannak lezáratlan igazolásaink, 
illetve többen is nyaraltak ebben 
az időszakban. A mérkőzés egy 
jó, átmozgató mérkőzésnek felelt 
meg, a Bodajk végig fölényben 
játszott és megérdemelten jutot-
tak tovább a kupában. A mérkőzés 
közben támogatást gyűjtöttünk 
Szabó Zoltán részére, az akció 
sikeres volt, drukkereinknek, a 

fellátogató támogatóknak ezúton 
is köszönjük a család nevében is 
a segítséget!

A kupát követően a bajnokság 
augusztus 12-13. hétvégén kez-
dődik. A csapat körüli eseménye-
ket lehet követni a facebook ol-
dalon, ahol Váralja SC Csókakő 
néven megtalálható az oldalunk. 
Természetesen itt is a Csókakői 
Hírekben is lehet a továbbiak-
ban is tájékozódni. A hazai mér-
kőzéseinket az idei idénytől újra 
vasárnap fogjuk rendezni, a mér-
kőzések időpontjait plakátok se-
gítségével is közzé fogjuk tenni. 
Várunk mindenkit a hazai és ide-
genbeli mérkőzéseinkre is, szur-
koljunk együtt Csókakőért! 

Csókakő, 2017. július 31.                                                                                     
Fűrész György 
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