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2017. február, XXI. évfolyam 2. szám

Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt hetekben tartós hideg köszöntött be Csókakőre. Az
idei tél nem volt annyira változékony, mint az elmúlt években, ám
így is feladatot ró ránk a hideg
időjárás. Kérem lakóinkat, hogy
az ingatlanok előtti járdákat jég
mentesítsék, amennyiben ez a
nagy hideg miatt nem lehetséges
úgy csúszásmentesítő anyagot
kell kiszórni a járdafelületre. Javaslom erre a célra a hamut, aki
nem rendelkezik fatüzeléssel,
annak ﬁgyelmébe ajánlom az 5
kg-os kiszerelésben megvásárolható macskaalmot, ami kiváló

csúszásmentesítő is egyben. A
járda karbantartása, tisztítása a
lakók, az ingatlantulajdonosok
feladata. A templom körüli fákat
a Katasztrófavédelem veszélyessé nyilvánította, és elrendelte a
kitermelésüket. A templomkert
jelenleg munkaterület, kérem a
lakosságot, hogy a kerten keresztül történő közlekedés során körültekintően, a veszélyeket, a munkálatokat ﬁgyelembe
véve közlekedjenek. Továbbra
is kérem a lakosságot, hogy az
út menti növények esetében 4.5
méter magasságig, az út szélétől,
legalább fél méterrel nyírják meg
az épp alvó fákat és bokrokat. A

járdánál a magasság 2.5 méter a
belógó fák és növények esetében,
és lehetőleg ne lógjanak be az
ágak a járda vonalába. Az utak,
járdák űrszelvényét szabadon
kell hagynunk, a balesetveszély
elkerülése érdekében. Amennyiben elhanyagolják, nem vágják
le az űrszelvénybe belógó, az oda
nem való faágakat, úgy szakembereink bevonásával intézkedni
fogok a szabályok betartása, és a
veszély elhárítása érdekében. Segítségüket, megértésüket előre is
köszönöm!
Csókakő, 2017. január 25.
Fűrész György polgármester
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KÉPVISELOK BESZÁMOLÓJA
Az önkormányzati döntéshozatal legfőbb szerve a képviselőtestület, tagjai az önkormányzati
képviselők. Őket közvetlenül a
csókakői választópolgárok választják meg, az önkormányzati választások során.
A képviselő-testület létszáma
a polgármesterrel együtt 7 fő. A
képviselők a munkájukkal kapcsolatban beszámolót készítenek, amit
itt közzé teszünk a Csókakői Hírek
hasábjain.
Ezúton köszönöm a mai, és az
egykori képviselőink áldozatos
munkáját, segítségét, hogy mindig
számíthattunk, számíthatunk rájuk.
Kérem, hogy fogadják szeretettel
mai képviselőink beszámolóit!
Csókakő, 2016. január 25.
Fűrész György polgármester
***

Bócz Éva,
Csókakő Községi Önkormányzat
képviselői beszámolója

Tisztelt Csókakői Polgárok!
Törvényi kötelezettségemnek
eleget téve szeretnék Önöknek számot adni Csókakő Község Önkormányzati képviselőjeként végzett
munkámról.
Képviselői tevékenységemet az
Önök bizalmából 2014-ben kezdtem. Ezúton is köszönöm a támogatásukat.
Ez a munka számomra kihívást
és felelősséget jelent, hiszen először veszek részt a falu közigazgatási munkájában. Képviselő-testületünk havonként tartja gyűléseit,
ahol aktívan részt veszek és igyekszem mindig a település érdekében
kialakítani véleményemet. A dön-

tés hozatal nem könnyű feladat,
meg kell felelnünk a lakók elvárásainak és a törvényi előírásoknak.
Csókakői születésűként fontos számomra a hagyományok ápolása, az
emberek segítése. Képviselőként
hatékonyabban tudom támogatni
igazgatói munkámat. Képviselő
társaimmal együtt tudunk dolgozni
iskolánk megmaradásáért, folyamatos fejlesztéséért. Köszönöm,
hogy támogatják elképzeléseimet.
Legfontosabb feladatom, gyermek
központú iskola kialakítása, gyermekek, szülők segítése, gondjaik
meghallgatása.
Képviselőként fontosnak tartom településünk népszerűsítését
határainkon belül és túl, lengyel
barátainkkal való kapcsolat által az
ottani emberek, iskolások megismerhették szokásainkat és mi is az
ő kultúrájukat.
Településünk életében fontos
szerepet játszanak a civil szervezetek, ők adják a biztos hátteret
Önkormányzatunknak eredményes
működéshez. Munkájukat igyekszem magam eszközeivel támogatni, részt veszek rendezvényeiken.
Tevékenységemért járó tiszteletdíjamat minden évben a csókakői általános iskola alapítványának
ajánlom fel.
Továbbra is a település érdekeit
kívánom képviselni és megszolgálni az Önök bizalmát.
Csókakő, 2017. január 27.
Tisztelettel: Bócz Éva
önkormányzati képviselő
***

Tisztelt Csókakői Polgárok!
Engedjék meg, hogy beszámolómat azzal kezdjem, hogy meg-

köszönjem a bizalmukat felém és a
képviselő-testület felé.
Ennek a ciklusnak a végén lesz
25 éve, hogy képviselőként szolgálom a falu lakosságát.
Az elmúlt évben, az előzőekhez
hasonlóan a képviselő-testülettel
közösen azon dolgoztam, hogy településünk fejlődjön és szépüljön.
Ezt bizonyítja több megvalósult
beruházás is.
Munkám része továbbra is ﬁgyelve a pályázati lehetőségekre,
amelyekkel még szebbé, jobbá
tudjuk tenni a lakosság minden
napjait.
Igyekszem minden rendezvényen részt venni, a lebonyolításban, az utómunkákból aktívan kivenni a részem.
Amikor a helyzet úgy adja,
hogy sem a polgármester úr, sem
az alpolgármester úr sincs a településen, akkor én próbálom meg őket
helyettesíteni.
A képviselő-testületben, mint
az Ügyrendi Bizottság elnöke, az
ezzel járó feladatokat tisztességgel
elláttam.
A döntéseknél minden esetben a
polgárok többségének érdekét képviselem.
Több civil szervezet tagjaként
is hozzájárulok a falu kulturális
életéhez.
A tiszteletdíjamat mindig a
Vértes Vidékéért Alapítványnak
ajánlom fel, amely szervezet a település civil szervezeteit segíti a
működésben.
A bizalmukat megköszönve, továbbra is törekszem a falu érdekeit
szolgálni.
Tisztelettel Csöngedi Károly
önkormányzati képviselő
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ISKOLA ÉLET HÍREI
Nádasdy Tamás Tagiskola
2016/2017-es tanév
I. félévi beszámolója
2016. szeptember 1-jén a nyári szünet után ismét becsöngettek,
megtartottuk tanévnyitó ünnepségünket és ezzel megkezdődött
a 2016/17-es tanév. A tanév I. felében számos programon vettünk
részt.
Az első félév programjai a következők voltak:
Szeptember harmadik hetétől
beindítottuk szakköreinket. Iskolánkban nagy gondot fordítunk a
tehetséggondozásra. A gyerekek
számára számos szakkört kínálunk (angol, német, furulya, énekkar, kézműves, Bozsik-program,
természettudományi, tűzoltó, fafaragó, szakkör), hogy mindenki
megtalálhassa a számára kedvezőt. Ebben a tanévben újdonságot
jelent a bodajki Hang- Színtér
Művészeti Iskola által elindított
zongora-, gitár- és jazz- balett
szakkör. A gyerekek tehát számos
délutáni iskolai elfoglaltság közül
választhatnak. Szeptember 16-tól
a móri Wekerle Sándor Szabadidőközpont uszodájában a 3-4.
osztály tanulói péntek délutánonként 10 alkalommal úszásoktatáson vettek részt. Minden hónap
első hétfőjén 16:30-tól 17:30-ig
fogadóórát tartottunk.
Szeptember 23-án diákjaink
szüretelni voltak, mellyel intézményünk a munkára nevelés fontosságát is hangsúlyozni szeretné.
Másnap, szeptember 24-én az
1848. szeptember 29-i pákozdi
csatára emlékezve családi nappal
egybekötött Harcitúrát szervez-

tünk. A 8. évfolyamos tanulók
által szervezett 8 állomásból álló
túra során a diákoknak játékos
feladatokat kellett megoldaniuk.
Közben a szülők ﬁnom ebéddel
várták a gyerekeket. Délután pedig Török Ferenc vezetésével a
Székesfehérvári Harcművészeti
Egyesület karate bemutatót tartott, aminek sikerességét mutatja,
hogy iskolánkban október 1-jétől
a karate szakkör is beindult. Október 3-án a Zene Világnapjáról is
megemlékeztünk osztályonkénti
illetve közös énekléssel. Az Idősek Napja alkalmából diákjaink
ellátogattak az Idősek Otthonába,
ahol kis műsorral és ajándékkal
kedveskedtek az otthon lakóinak.
Október 6-án megemlékeztünk
az Aradi Vértanúkról. Október
8-án, szombaton részt vettünk a
minden évben hagyományosan a
Móri Bornapok után megtartott
csókakői Szüreti Felvonuláson,
ahol iskolánk tanulói megmutathatták néptánctudásukat és felelevenítették a régi hagyományokat.
A kisbíró Kiszely Vince 4. osztályos tanuló volt. Gesztoriskolánkkal együtt idén is sikeresen
pályáztunk a Határtalanul Programra, melynek keretén belül a 7.
osztályos tanulóink a Magyarság
Házába Budapestre utaztak és egy
három napos erdélyi, kalotaszegi
kiránduláson vettek részt. A csókakői vár felszabadulásának évfordulóján az egész iskola fellátogatott a várba, ahol Sörédi Pál és
Bokor Elemér tartottak előadást a
vár történetéről. Október 21-én 11
órakor az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 60. évfordulójára
emlékezve a Művelődési Házban
a Testnevelési Egyetem diákjai

és tanárai interaktív feladatokkal
várták diákjainkat. Délután 17
órakor pedig tanulóink Hornyákné Wajzer Sarolta tanárnő felkészítésével nagyon színvonalas
műsort adott. A Szülői Szervezet
Halloween bulit szervezett, ahol
diákjaink nagyon jól érezték magukat. November 10-én tartottuk
hagyományos Márton- napi rendezvényünket, tanulóink libákat
és színes lampionokat készítettek.
A kézműves foglalkozás után, a
lampionokkal Márton-napi dalokat énekelve vonultunk fel a falu
utcáin. November 17-én megtartottuk az egészségnapot, melynek
központi témája a tisztálkodás és
annak fontossága volt. Az Adventi vásárra készülve november
folyamán Felker Linda tanító
munkadélutánokat szervezett. A
pályaválasztás előtt álló 8. osztály ellátogatott a székesfehérvári
Pályaválasztási Kiállításra, illetve számukra és szüleik számára
Pályaválasztási Szülőértekezletet
tartottunk, ahol öt szakgimnázium mutatkozott be, ezzel is segítve tanulóink iskolaválasztását.
November 23-án nyílt napot tartottunk, melyen nagyon sok szülő
és nagyszülő vett részt.
A csókakői és a kincsesbányai
általános iskola közötti jó kapcsolat és szoros együttműködés
egyik jeleként minden évben két
alkalommal közös szakmai továbbképzési napot tartunk. Ezeken az intézményközi szakmai
napokon mindig sor kerül bemutató órákra, így lehetőségünk nyílik a hospitálásra. Ezeket a nyílt
órákat mindig elemző szakmai
megbeszélés és „módszervásár”
követi, melyek által bővíteni tud-
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juk módszertani repertoárunkat.
Idén november 24-án iskolánk tanárai látogattak el Kincsesbányára. Délután pedig Fekete Cseri
Zsuzsanna mozgásterapeuta tartott nekünk előadását. December
hónapban ellátogatott hozzánk
a Mikulás, a negyedik adventi
vasárnapon műsorral készülve
az egész iskola részt vett a falu
közös advent gyertyagyújtásán,
a téli szünet előtti utolsó tanítási
napon pedig minden osztály közös kis karácsonyi ünnepséget
tartott.
Iskolánk tehát az első félév során számos programon vett részt.
***

Versenyeredmények
2016/2017. első félév
2016. 09.20. Futóverseny Mór
Felkészítő tanár: Kun Gábor
Eredmények: alsó tagozat
• Kovács Gergő 2. osztályos tanuló - ezüstérem
• Zahola Barnabás 2. osztályos tanuló - bronzérem
• Dobos Szimóna 4. osztályos tanuló - ezüstérem
• Kiss Evelin 4. osztályos tanuló ezüstérem
• Kiszely Vince 4. osztályos tanuló - bronzérem
• Pesti Borbála 4. osztályos tanuló
- bronzérem
2016.09.27. Futóverseny Mór
Felkészítő tanár: Kun Gábor
Eredmények: felső tagozat
• Borostyán Szidónia 5. osztályos
tanuló váltó futás - bronzérem
• Balázs Anna 5. osztályos tanuló
váltó futás - bronzérem
• Oláh Sára 6. osztályos tanuló
váltó futás - bronzérem
• Rózsa Ádám 6. osztályos tanuló
1500m - bronzérem

• Makk Katalin 6. osztályos tanuló 1500m - bronzérem; váltó
futás - bronzérem
2016.11.24. Népdaléneklési
verseny Fehérvárcsurgó
Felkészítő tanár: Steiner Lajosné
• Braun Borbála 2. osztályos tanuló - arany minősítés
• Kiszely Zselyke 4. osztályos tanuló - bronz minősítés
• Balázs Anna 5.osztályos tanuló ezüst minősítés
• Szabó Karina 5. osztályos tanuló - ezüst minősítés
• Kiss Milán 7. osztályos tanuló bronz minősítés
Asztalitenisz Bodajk
Felkészítő tanár: Kun Gábor
• Szabó Balázs 7. osztályos tanuló
- bronzérem
• Berbekár Blanka 5. osztályos tanuló - bronzérem
Deutscher Textverständniswttbewerb:
eredményes részvétellel zárult

Felkészítő tanár: Kamocsa Eszter
2016. 11.18.
Indulók:
• Bokor Tamás, Palocsai Linda,
Szabó Balázs 7. osztályos tanulók
• Bokor Ráchel, Burkali Vanessa,
Dobszai Sára, Kiszely Kincső,
Laki Anna, Lóderer Dorka 8.
osztályos tanulók
2016. 12.07. Országismereti
verseny Mór
Felkészítő tanárok: Szabó Tímea,
Kamocsa Eszter
Eredmény: Makk Péter, Dobszai
Sára, Lóderer Dorka, Bokor
Ráchel 8. osztályos tanulók - 2.
helyezés

2017.01.05. Diákolimpia úszás
Felkészítő tanár: Kun Gábor
• Pesti Borbála 50 méter hát 4.
osztály - 2. helyezés
2016. december: Es weihnachtet
schon német levelező verseny:
Felkészítő tanár: Kamocsa Eszter
Eredményre várunk
• Oláh Sára, Makk Katalin, Kiszely Róza, Varga Barnabás,
Körmendi Attila, Rózsa Ádám
6. osztályos tanulók
• Szabó Balázs, Bokor Tamás,
Palocsai Linda 7. osztályos tanulók
2017. 01.07. Sakkverseny Mór
Felkészítő tanár: Kun Gábor
• Kiszely Ábel 1. osztályos tanuló
- ezüstérem
• Makk Sára 2. osztályos tanuló bronzérem
Grundbirkózó verseny
Felkészítő tanár: Kun Gábor
• Muzslay Alex 5. osztályos tanuló - arany érem
• Szabó Karina 5. osztályos tanuló - ezüstérem
• Tóth Éva 5. osztályos tanuló bronzérem
• Muzslay Szebasztián 4. osztályos tanuló - aranyérem
• Könnyű Ákos 4. osztályos tanuló - ezüstérem
• Kiszely Vince 4. osztályos tanuló - ezüstérem
• Laki Balázs 4. osztályos tanuló
- aranyérem
• Kovács Gergő 2. osztályos tanuló - aranyérem
• Volenter Buzás Ábel 2. osztályos tanuló - ezüstérem
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2016. 11.18.: Deutscher
Textverständniswettbewerb

Borostyán Margarita, Burkali
Vanessza, Dobszai Sára, Kiszely
Kincső, Laki Anna, Lóderer Dorka, Dobos Elvira, Kiszely Róza,
Makk Katalin, Oláh Sára, Balázs
Anna, Szabó Karina, Borostyán
Szidónia - 2. helyezés

Részt vett:
Bokor Tamás, Palocsai Linda,
Szabó Balázs, Bokor Ráchel,
Burkali Vanessza, Dobszai Sára,
Kiszely Kincső, Laki Anna,
Lóderer Dorka eredményes részvétellel zárult versenyük, amelyről elismerő oklevéllel tértek
haza.

2016. 10. 27. Kincsesbánya
22. Kazinczy- napok alkalmából
rendezett Kis természettudós
verseny

2016.december: Es weihnachtet
schon német levelező verseny:
Felkészítő tanár: Kamocsa Eszter

Körmendi Attila, Balázs Anna,
Szabó Balázs, Makk Péter - 3. helyezés
2016. 11.10. Sárkeresztes „az
elmúlt régi időket regélem” című
irodalmi verseny
Appel Maja, Kiszely Vince, Varga Jonatán 4. osztályos tanulók 2. helyezés
Német nemzetiségi
beszámoló
Idei évben német tanáraink:
Kamocsa Eszter, Szabó Tímea;
német nemzetiségi tanítónk:
Moór Zsanett. Az évet újdonsággal kezdtük. Feladatunk közé
tartozott a német honismeret beintegrálása a nemzetiségi osztály
technika és német tantárgyaiba.
Erről az év eleji szülői értekezleten tájékoztattuk az érintett szülőket is. Előnyei közé tartozik, hogy
az adott tananyaghoz azonnal
csatoljuk és interaktív játékokkal
bemutatjuk a múlt korabeli eseményeket, szokásokat. Így több
alkalommal éri német nemzetiségi ingerencia tanulóinkat.
Versenyeken is részt vettek az
iskola tanulói: Kamocsa Eszter
felkészítésével.

Eredményre várunk
Oláh Sára, Makk Katalin, Kiszely
Róza, Varga Barnabás, Körmendi
Attila, Rózsa Ádám 6. osztályos
tanulók
Szabó Balázs, Bokor Tamás,
Palocsai Linda 7. osztályos tanulók
2016. 12.07. Országismereti
verseny MórFelkészítő tanárok:
Szabó Tímea, Kamocsa Eszter
Eredmény:
Makk Péter, Dobszai Sára,
Lóderer Dorka, Bokor Ráchel 8.
osztályos tanulók - 2. helyezés
Programjaink: Az iskola osztálytermein belül, illetve a közös
faliújságra mindig odaﬁgyelünk,
hogy az aktuális programokat kitegyük, leírásokkal, játékos feladatokkal motiválóvá tegyük. Így
volt ez szüret alkalmával is. Az
ott készült fényképek mindig mosolyt tudnak csalni a rajtuk szereplők arcára. Márton napi vigasságainkat az őszi szünet előtt kihirdettük, amikor is az osztályok
saját kezűleg készítettek libákat,
az általuk begyűjtött anyagokból.
Interaktív táblán egy kisﬁlmet
vetítettünk, színezhettek, verset,

dalokat tanultak, a kézműves
foglakozáson lámpást készítettek, majd elérkezett a várva várt
felvonulás. Mindenki jól érezte
magát. Mikulás és karácsony sem
maradhatott ki, a honismereti
órák is remek motivációt adtak
az ajándék ötletek elkészítéséhez.
Januárban a három király ünnepe
volt a soron következő új ismeret. Kincsesbányán ismét jártunk
pedagógus kollégáinkkal, ahol
több tantárgy mellett német órát
láttunk. Ilyenkor alkalmunk van
mindig más módszerek alkalmazásának megtekintésére, amiben
továbbra is szeretnénk részesülni.
Tanulóink és tanáraink is
újabb és újabb ötletekkel, folyamatos lelkesedéssel vágnak neki
a következő félévnek.
November hónap tanulói:
1. osztály Takács Réka, Hegedüs
Boldizsár
2. osztály Nyerges Réka, Braun
Borbála
3. osztály Simicska Kinga,
Hegedüs Boróka
4. osztály Appel Maja, Kiszely
Zselyke, Varga Jonatán
5. osztály Király Eszter
6. osztály Varga Barnabás
7. osztály Szabó Balázs
8. osztály Bokor Ráchel
Hónap osztály: 3. osztály és a
6. osztály
December hónap tanulói:
1. osztály Trischberger Arlett,
Réti Fruzsina
2. osztály Czompó Léna,
Volenter- Buzás Ábel
3. osztály Magda Milán
4. osztály Braun Béla, Kiszely
Vince
5. osztály Balázs Anna
6. osztály Varga Jonatán
7. osztály Szabó Balázs
8. osztály Kiszely Kincső
Hónap osztály: 4. osztály és a
6. osztály
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Tanulmányi eredményeink
Az iskola létszáma: 99 fő
Az iskola átlaga: 4,4
Alapozó tárgyak átlaga: 4
Készségtárgyak átlaga: 4,7
1 főre jutó mulasztott napok száma: 8 nap
Kitűnő tanulmányi eredményt ért
el: 13 fő
Jeles tanulmányi eredményt ért
el: 17 fő
Bukott tanuló: 2 fő
Kitűnő tanulmányi eredményt
elért tanulóink:
Kis Luca 1. o., Krauser Róbert
1. o., Kiszely Ábel 1. o., Braun
Borbála 2. o., Czompó Léna 2. o.,
Nyerges Réka 2.o., Volenter- Bu-

zás Ábel 2.o., Magda Milán 3.o.,
Appel Maja 4.o., Varga Jonatán
4.o., Balázs Anna 5.o., Varga Barnabás 6.o.
Jeles tanulmányi eredményt értek el:
Jobbágy Boglárka 1.o., Labádi
Hanna 1.o., Király Hunor 1.o.,
Fűrész Eszter 3.o., Hegedüs Boróka 3.o., Braun Béla 4.o., Kiszely Zselyke 4.o., Könnyű Ákos
4.o., Király Eszter 5.o., Sörédi
András 5.o., Szabó Balázs 7.o.,
Bokor Ráchel 8.o., Burkali Vanessza 8.o., Kiszely Kincső 8.o.,
Lóderer Dorka 8.o., Laki Anna
8.o., Dobszai Sára 8.o.

Köszönetemet fejezem ki a
Szülői Szervezet tagjainak, a
Csókakői Általános Iskoláért Alapítványnak, Ábele Mártonnénak,
Fűrész György polgármesternek,
Képviselőknek, Önkormányzat
dolgozóinak, Luxemburgi Baráti
Társaságnak a Mikulás csomagokért, Kaiser Tibornak a fuvarokért, Berta Máriának és Kosztics
Lászlónak a fafaragó szakkör vezetésért, Tűzoltóknak, valamint
kollégáimnak a lelkiismeretes
munkájukért.

Bócz Éva
Tagintézmény-vezető
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KÖLTŐNEK LENNI? EMBERNEK LENNI…
Költőnek lenni? Tán már sejtem, hogy milyen lehet…
Megszületni úgy, hogy látszatra minden elveszett…
Korán felnőni sebzett lélekkel, fájó testtel,
Közben rájönni,- vajon mért szenved minden ember?

Mindenkinek megvan saját „Égi Küldetése”,
Melyben kiteljesedhet az áldott tehetsége…
A költő is álmodozik, - sokszor szépet és jót,
Mire beteljesíti a „nem hiába valót”…

Újjá születve már, - az ISTEN tudja csak hányszor,
Vért izzadva tapasztalni saját nyavalyákból…
Érteni, - hogy a világ nem rossz, csak ő is beteg…
Emberek! Fájdalom, - de mi betegítettük meg!

Költőnek lenni? Az nem más, mint embernek lenni…
Rengeteg élettapasztalattal rendelkezni…
Nincs már TABU! Letisztul benne a „Szent Igazság”,
És egyre jobban látja át a Földünk „bánatát”…

Bár a gyógyulását békénk, s jó morálunk hozná,
Melegszívű szeretetünk be is aranyozná…
A ﬂóránk és faunánk is azt kívánja tőlünk,
S nem azt, hogy rossz döntésünkkel saját tőrbe dőljünk!

De együtt érez kétkezi munkással, tudóssal,
Így megosztja örömét, fájdalmát a világgal. ..
A költőt mi ösztöni, hogy leírjon verseket?
Múzsa csókja, és a „jó Isten adta” szeretet, -

Egyszer eljön majd az idő, hogy döntésünk véges,
Saját magunk kérdezzük meg: „Mire voltál képes?”
Észrevesszük: ez életünk végső „bevetése”, S amit tettünk, vagy nem tettünk… Ki a felelőse?!

Az ihlet, mely kiszámíthatatlanul lepi meg,
Mások jóindulata, melytől szíve megremeg. . .
Hihetetlennek tűnő lelki érzékenysége,
Erős hite és mélységes emberszeretete…

Előbb utóbb rá kell jönnünk: azok biz’ mi vagyunk…
Égieknek nagy öröm, hogy többé nem tagadunk…
Köszönjük meg boldogan, ha mástól jót tanultunk,
Szeretni, hálát adni, elfogadni is tudunk…

Örömmel száguld át lelke a szivárvány alatt,
S e csodás „Égi Jel” gyönyörűségében kutat…
Higgyétek el, hogy végtelenül tisztel másokat!
Az emberekben nem, csak tetteikben válogat…

Megnyugodva látjuk be: nincsenek véletlenek,
Jó dolgok, vagy rosszak csak okkal keletkeznek …
Tudnunk kell, hogy egyszer minden szívben lobban a láng !
S égő fáklyaként vezet az „Isteni igazság”…

Van-e gond, - ha agyunkban a „mérce” jól működik,
Ha lelki ismeretünk szorgosan tüsténkedik?!
Hogyha mindenkinek mindig minden jót kívánunk,
Akkor teljesedik be emberhez méltó vágyunk..,
Csókakő, 2014.01.06.
Szekér Istvánné (Csókakő)

Idézet (részlet): Petőﬁ Sándor
„Költőnek lenni, vagy nem lenni”
Mert a szőlővessző és a
Költő sorsa oly hasonló.
Költő és a szőlővessző
A világnak adja lelkét.
Szőlővessző lelke a bor,
A költőnek lelke a dal.
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MAGAS AZ INFLUENZA AKTIVITÁS – TERJED AZ INFLUENZA
SAJTÓKÖZLEMÉNY AZ INFLUENZA HELYZETRŐL, 2017. JANUÁR 25.
Az inﬂuenza ﬁgyelőszolgálat- mindhárom Járási Népegészség- bejelentés érkezett a Székesfehérban résztvevő orvosok jelentései ügyi Osztály illetékességi terüle- vári Járási Hivatal Népegészségalapján végzett becslés szerint tén jelentősen túllépte a járványos ügyi Osztály illetékességi területén
2017. január 16 és január 22. kö- küszöb értéket, a 3. héten elérte a lévő két óvodából.
zött (2017. 03. hetében) a megye járványos küszöb érték közel négyAz egyik óvodában a megbeteterületén 2488 fő, az előző heti- szeresét. Az inﬂuenza aktivitás a gedések a 2. hét végén kezdődtek
nél 99,7%-kal több beteg fordult magas tartományban van.
magas lázzal, felsőlégúti hurutos
orvoshoz inﬂuenzaszerű tüneAz elmúlt héthez viszonyítva az tünetekkel,
végtagfájdalommal.
tekkel.
orvosnál megjelent betegek között A hiányzások aránya meghaladta
A 100 ezer lakosra vonatkozta- több mint duplájára nőtt a gyerme- 33%-ot. A kóroki tényező tisztázátott megyei megbetegedési arány kek aránya. Az orvoshoz fordu- sára a mintavételezés folyamatban
594,5%ooo volt. Az inﬂuenzasze- ló betegek 50,2%-a a 0-14 éves; van. A másik óvodában a megberű megbetegedésekkel orvoshoz 27,4%-a a 15-34 éves; 16,4%-a a tegedések a hét elején kezdődtek,
forduló betegek aránya mindhá- 35-59 éves és 6,0%-a a 60 éves, il- magas lázzal, felsőlégúti tünetekrom járási népegészségügyi osz- letve az e feletti korosztályból ke- kel, köhögéssel, kötőhártya gyullatály illetékességi területén tovább rült ki. A betegek felét gyermekek, dásra utaló tünetekkel. A hiányzáemelkedett. A területek érintettsé- közel egyharmadát a ﬁatal felnőt- sok aránya elérte a 30%-ot.
ge között ezen a héten is jelentős tek köréből jelentették.
Mindkét intézményben a megkülönbség ﬁgyelhető meg. A SzéInﬂuenzaszerű megbetegedések betegedés a dolgozók között is előkesfehérvári Járási Hivatal Nép- halmozódásáról a 2. héten már jel- fordult a működés átmeneti felfügegészségügyi Osztály illetékességi zett, Székesfehérvári Járási Nép- gesztésére a jelzett gyermekintézterületén 749,5%ooo (előző héthez egészségügyi Osztály illetékességi mények egyikében sem került sor.
képest 121,3%-os emelkedés), a területén lévő egyik óvodában, ilMagyarországon 2016. 40. heDunaújvárosi Járási Hivatal Nép- letve a Móri Járási Népegészség- tétől a jelentés elkészítéséig a beegészségügyi Osztály illetékességi ügyi Osztály illetékességi területén küldésre került légúti mintákból
területén 484,4%ooo (előző héthez lévő óvodában az elvégzett labora- 139 betegnél igazoltak inﬂuenza
képest 44,0%-os emelkedés); a tóriumi vizsgálat inﬂuenza A vírus A és egy betegnél inﬂuenza B víMóri Járási Hivatal Népegészség- kóroki szerepét igazolta. A Székes- rus okozta fertőzést. Öt esetben
ügyi osztály illetékességi területén fehérvári Járási Népegészségügyi adenovírus, 9 esetben légúti óripedig 305,8%ooo (előző héthez Osztály illetékességi területén lévő ássejtes vírus kóroki szerepét állaképest 184,2%-os emelkedés).
másik óvodából származó minták- pították meg.
A megye egész területén a 100 ból a kóroki tényező tisztázására a
Megyénk területéről a jelentés
ezer lakosra vonatkoztatott megbe- vizsgálatok folyamatban vannak
írásáig 7 inﬂuenza A és 1 inﬂuenza
tegedési arány az utóbbi 4 hétben
Inﬂuenzaszerű megbetegedések B vírus került azonosításra.
folyamatos emelkedést mutatott és halmozódásáról a 3. héten további
Inﬂuenza ﬁgyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2016/2017. évi inﬂuenza szezonban, Fejér megyében
Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe
Dunaújváros, Sárbogárd
Mór, Bicske
Székesfehérvár
FEJÉR MEGYE

01.hét
111,0
56,6
216,5
157,8

02.hét
336,4
107,6
338,7
297,8

03.hét
484,4
305,8
749,5
594,5

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményeiben 2017. január 19-től kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.
Székesfehérvár, 2017. január 25.
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Üdvözlettel: Szakonyi Balázs
kommunikációs referens
Fejér Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
Székesfehérvár, Szent István tér 9.
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EGYHÁZI HÍREK
„’Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!’”
Hirdetjük a lelkipásztori körzet ökumenikus ima-alkalmait. Előre köszönjük híveinknek,
hogy (ahol szokás, ott) az egyes
alkalmak utáni szeretetvendégségre készülnek. (Változás Zámolyon, új Isztimér!!)

Helyszín

Magyaralmás
Köszönjük a bál szervezését és
a részvételt híveinknek!
Isztimér
Szeretettel hirdetjük a kedves
híveknek, hogy idén – régi hagyományainkat felújítva –, lesz ökumenikus imaalkalom településünkön. Református testvéreink várnak január 31-én kedden délután
5 órára az isztiméri református
templomba közös imaalkalomra.
A közös imaalkalom liturgiáját
vezeti a református lelkészaszszony, igét hirdet a plébános atya.
Szeretettel várjuk híveinket a közös imádkozásra!
Csókakő
A bodajki kegytemplomunkban a hagyományainkhoz híven,
2016. december 27-én Szent János napkor elvégeztük az ilyen-

Liturgia

Igehirdetés

Időpont

Református templom

református

katolikus plébános

24. kedd

Katolikus templom

katolikus

református lelkész

26. csütörtök

Katolikus templom

református

katolikus plébános

31. kedd

17.00

Katolikus templom

katolikus

református lelkész

4. szombat

16.00

Református templom

református

katolikus plébános

9. csütörtök

18.00

Január
Csákberény
Isztimér

18.00

Február
Zámoly
Magyaralmás

Szeretettel hívjuk a családokat az ez évtől újra bevezetésre
kerülő családos szentmisékre a
bodajki kegytemplomba. Január
hónapban, 28-án jövő szombaton
tartjuk délután 4 órakor a családos-gyerek liturgiát. Meglepetéssel készülünk a gyerekeknek, szeretettel várjuk a családokat!

Mt 4,17b

Tiszteletes úr kérésére későbbi időpontban lesz megtartva!

kor szokásos borszentelést. A
Szent Donát Borrend küldöttsége
is, mint minden évben jelen volt
a borszentelésen, s elhozták magukkal a csókakői gazdák borait.
A borszentelést követően egy közös agapén vettünk részt a plébánia pincéjében, ahol tovább mélyítettük a közösségeink kapcsolatát, s ápoltuk a közöttünk létrejött barátságot. A templom körüli
fák kitermelése az önkormányzati
dolgozók segítségével megkezdődött. A fákat veszélyessé nyilvánította a Katasztrófavédelem, és az
E.ON. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt a plébánia hivatal megkapta. Kérem a lakosságot és a híveinket, hogy a fakitermelés alatt
a templomkertben körültekintően
közlekedjenek, hiszen a terület jelenleg munkaterület. Megértésüket ezúton is köszönjük!
Liturgikus elmélkedés
A II. vatikáni zsinat
Sacrosanctum Concilium
kezdetű, a szent liturgiáról szóló
konstitúciójából (Nn. 7-8. 106)
Krisztus mindig jelen van
Egyházában
Krisztus mindig jelen van Egyházában, de kiváltképpen a li-

turgikus cselekményekben. Jelen
van a szentmisében, a pap személyében, mert az áldozatot ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, mint aki a kereszten
önmagát feláldozta. És kiváltképp
jelen van az eukarisztikus színek
alatt. Jelen van erejével a szentségekben, így bárki is keresztel,
maga Krisztus az, aki keresztel.
Jelen van igéje által, minthogy
ő maga szól hozzánk, amikor az
Egyházban a Szentírást olvassák.
Végül jelen van, amikor könyörög, és zsoltárt zeng az Egyház,
hiszen megígérte: Ahol ketten
vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt
18, 20). Ebben a nagy műben,
amely Istent tökéletesen megdicsőíti, az embert pedig megszenteli, Krisztus mindenkor maga
mellé emeli, társává teszi az Egyházat, szeretett jegyesét; az Egyház pedig segítségül hívja Urát,
és általa hódol az örök Atyának.
Méltán foghatjuk fel tehát a liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus
papi szolgálatának gyakorlását.
Ebben érzékelhető jelek jelzik,
és a maguk sajátos módján meg
is valósítják az ember megszentelését, és Jézus Krisztus miszti-
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kus teste, vagyis a Fő és a tagok
együtt, teljes értékű nyilvános
istentiszteletet mutatnak be. Így
tehát minden liturgikus ünneplés
egyedülállóan szent cselekmény:
Krisztus, a pap, és teste, az Egyház viszi végbe; hatékonyságát
nem is éri el az Egyháznak semmi
más cselekedete, sem rangban,
sem mértékben. A földi liturgiában annak a mennyeinek előízét
élvezzük, és annak a liturgiának
leszünk részesei, amelyet a szent
városban, Jeruzsálemben ünnepelnek. Oda tart zarándokutunk,
ott ül Krisztus az Isten jobbján,
mint a szentélynek és az igazi
szövetségsátornak szolgája (vö.
Zsid 8, 2). A földi liturgiában a
mennyei seregek egész sokasá-

gával együtt énekeljük az Úrnak
a dicsőség himnuszát; tiszteljük a
szentek emlékét abban a reményben, hogy némi részünk és közösségünk lesz velük. Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust
(Fil 3, 20), amíg maga meg nem
jelenik, mint a mi életünk, és vele
együtt mi is meg nem jelenünk dicsőségesen (vö. Kol 3, 4). Az Egyház minden hetedik napon megünnepli a húsvéti misztériumot
az apostoli korból származó hagyomány alapján, amely eredetét
visszavezeti magára Krisztus feltámadásának napjára. Ezt a napot, a vasárnapot, joggal nevezik
az Úr napjának. E napon ugyanis
Isten igéjének meghallgatásával
és az Eukarisztiában részesedve

megemlékeznek az Úr Jézus szenvedéséről, feltámadásáról és dicsőségéről, hálát adnak Istennek,
aki őket élő reményre szülte újjá
Jézus Krisztusnak a halálból való
feltámadása által (1 Pét 1, 3). A
vasárnap tehát minden ünnepnap
őse, ezért a hívek buzgó ﬁgyelmébe kell ajánlani, és sürgetni, hogy
ez a nap az öröm és a munkától
való megpihenés napja is legyen.
Semmi más ünnepet sem szabad
elébe helyezni, kivéve a valóban
legnagyobb jelentőségűeket: az
Úr napja ugyanis az egész liturgikus évnek alapja és magja.

Csókakő, 2017. január 22.
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

SPORT
Tovább folytatódott a
Téli Kupa
Az idei évben a két ünnep között nem volt forduló, mivel a
karácsony illetve az újév pont vasárnapra esett, s a rendezőség úgy
döntött, hogy az ünnepi időszakra
szünetet rendelnek el a bajnokságban. Így az elmúlt hetekben
két fordulót rendeztek a pontvadászatban. A Felvidék magabiztosan vezeti a bajnokságot, a Titánok üldözik a tavalyi bajnokot,
ám egyenlőre 3 pont hátrányban
vannak a Téli Kupa félidejében
a Felvidék csapatával szemben a
Titánok. A gólkirályi címért foly-

tatott versenyben Petruska Dániel (Felvidék) és Zsolnai Norbert
(Titánok) holtversenyben 11 lőt
góllal állnak az élen.
IV. forduló Téli Kupa 2017.
január 15. Vértesalja Gyermekei
– Felvidék 2 – 8 (2 – 5)
Gólszerzők: Zsolnai Richárd,
Doktor Szilárd (Vértesalja Gyermekei) Mayer Dávid (3), Petruska
Dániel (3), Zsolnai Richárd (öngól) Kurkó György (Felvidék)
IV. forduló Téli Kupa 2017.
január 15. Öregﬁúk – TBC
3 – 5 (2 – 2)

Gólszerzők: Rabóczki Zsolt
(2), Kadlecsik Péter (Öregﬁúk)
Sipos Szabolcs, Lőrincz Dávid,
Jakus Ádám, Sinka Roland, Varga Tóth Sándor (TBC)
A Titánok a 4. fordulóban szabadnaposak voltak.
V. forduló Téli Kupa 2017.
január 22. Öregﬁúk – Titánok
2 – 7 (1 – 3)
Gólszerzők: Kadlecsik Péter, Rabóczki Zsolt (Öregﬁúk)
Stumpf Gábor, Zsolnai Norbert
(3), Réti Patrik, Kalauz László,
Závodi Attila (Titánok)
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V. forduló Téli Kupa 2017. január 22. TBC – Vértesalja Gyermekei 3 – 3 (2 – 1)
Gólszerzők: Csibrik Zoltán
(2), Magda István (TBC) Csapó
Alex (3) (Vértesalja Gyermekei)
A Felvidék az 5. fordulóban
szabadnapos volt. A mérkőzéseket Molnár Tibor vezette.
A Téli Kupa mellett természetesen más sportokban is megmé-

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Depónia
Nonproﬁt Kft. 2017. január 1-től
az alábbi változtatásokat vezeti
be a hulladékszállítással kapcsolatban:
9. Az idei évben díjmentesen
8 db zöldhulladék elszállítására
jogosító matricát juttatunk el jelen számla mellékleteként, mely
2017. évben használható fel a
Közszolgáltató által meghirdetett
gyűjtési napokon áprilistól novemberig. Azokat a már megszokott elszállításra vonatkozó szabályok szerint kérjük alkalmazni
(110 literes zsákra vagy 50x70
cm-es kötegre kell felragasztani
és a megfelelő gyűjtési napon kihelyezni). Az ettől eltérő módon
kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra
10. A korábban rendszeresített, megvásárolható zöldhulladék matrica új megjelenéssel kerül forgalomba, a szolgáltatás az
1. pontban leírtak szerint történik.
11. Az állandó lakosok részére
Depónia feliratú és a nyilvántartásunk szerint alkalmazott edény
űrméretének és darabszámának
megfelelő edényazonosító mat-

11
rettethetik magukat a csókakőiek,
hiszen február 12-én vasárnap
15 órakor a Vadász Vendéglőben
újra megrendezzük a Csókakői
Sakk Bajnokságot. A sakk mellett a ping-pong is elindult már,
február 18-án szombaton reggel
9 órától megrendezésre kerül a
helyi bajnokság is. A Művelődési
Házban március végéig lehetőség
van ping-pongozni, hiszen heten-

ricát küldünk a 2016. IV. negyedévi számlával együtt, melyet a
hulladékgyűjtő edény oldalára
kérünk felragasztani jól látható helyre. Az azonosító matrica
igazolja a közszolgáltatás tárgyévi igénybevételének jogosultságát. Az az ingatlantulajdonos,
aki nem rendelkezik matricával,
a nyilvántartásunkban nem szerepel, ennek következtében nem
ﬁzet díjat, így a hulladékgyűjtő
edényének tartalma 2017. március 1-től nem kerül elszállításra!
Felhívjuk Ügyfeleink ﬁgyelmét, hogy sorszám alapján a jogosultság ellenőrizhető, az ezzel
való visszaélés esetén szabálysértési eljárást kezdeményezünk.
Amennyiben kérdése merül fel
a fentiekkel kapcsolatban (költözés, edényrongálás, az edény
űrméretével nem egyező matrica,
stb.) kérjük, hogy a lent található
elérhetőségeinken jelezze felénk.
Egyéb információk:
A korábban vásárolt kék színű,
Depónia feliratú zsákok és megvásárolt zöldhulladék matricákkal ellátott megfelelő méretű zsákok és kötegek a továbbiakban is
elszállításra kerülnek.

te csütörtökönként 16 órától 18
óráig várjuk szeretettel az asztalitenisz iránt érdeklődőket. A Téli
Kupa mérkőzéseit vasárnaponként rendezzük meg, a mérkőzések reggel 9 órakor és 10 órakor
kezdődnek, amikre szeretettel várunk minden drukkert és érdeklődőt!
Csókakő, 2017. január 25.
Fűrész György

Ügyfélszolgálataink:
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Tel: 22/504-412, 22/507-419
E-mail: ugyfel@deponia.hu
Nyitva tartás: H: 8-12, K:8-12 és 13-16,
Sze: 7-19, Cs-P: 8-12
Mór
8060 Mór, Zrínyi u. 36.
Tel: 22/562-400, Tel/Fax: 22/407-416
E-mail: mor@deponia.hu
Nyitva tartás: Hétfő és Péntek: 8-12 és
12.30-16, Kedd, Szerda, Csütörtök zárva
Budakeszi
2092 Budakeszi, Fő u. 179.
(Polgármesteri Hivatal)
Tel: 22/504-412, mobil:06-30/746-1231
E-mail: ugyfel@deponia.hu
Nyitva tartás: Csütörtök: 9-13
Solymár
2083 Solymár, József Attila u. 1.
(Polgármesteri Hivatal)
Nyitva tartás:
minden hónap első csütörtök: 14-15
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