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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt hetekben az intéz-
ményeink és a civil szervezete-
ink segítségével számos prog-
ramot tartottunk községünkben. 
Az óvodásaink, az iskolásaink 
elballagtak, kidöntöttük a má-
jusfát, borünnep, borász, vadász, 
halász találkozó színesítette min-
den napjainkat. Megköszöntük 
pedagógusainknak az egész éves 
munkájukat, megemlékeztünk a 
gyásznapunkról a 97. évvel ez-
előtti I. Világháborút lezáró bé-
kediktátumról. Családi napot tar-
tottak az óvodában, idősek ottho-
nában. A sűrű programokat köve-

tően, a legközelebbi eseményünk 
július 29-én a Kárpátia Koncert 
lesz, majd augusztus 6-án ren-
dezzük meg a Szent Donát Napi 
Búcsút. Rendezvényeinkre min-
denkit szeretettel várunk! Sze-
retném megköszönni a község 
lakóinak, és más településekről 
származó támogatóknak azt az 
összefogást, amit Szabó Zoltán 
lakónk felépülése érdekében tet-
tek. Felhívásunkat a belső oldala-
kon megtalálhatják, hiszen továb-
bi támogatást továbbra is várunk, 
mivel a felépülés sajnos hossza-
dalmas lesz. Előre is köszönöm 
a segítséget! Az elmúlt hetek 
programjairól az Önkormányzati 

Hírek oldalunkon olvashatnak. 
Az elmúlt hetekben kitört a va-
káció, kérek mindenkit, hogy a 
gyerekekre fokozottan fi gyeljünk 
oda. Az útjainkon megjelentek a 
kerékpározó, gördeszkázó, gör-
korcsolyázó, úton átszaladgáló 
gyerekek. Figyeljünk oda rájuk, 
fokozottabb óvatossággal vezes-
sünk! A strandolás szabályaira is 
fi gyeljünk oda, fi gyelmeztessük 
gyermekeinket, hogy felhevült 
testtel a vízbe nem szabad bele-
ugrani. Mindenkinek szép, tartal-
mas nyarat kívánva, köszönöm 
segítségüket!

Csókakő, 2017. július 4.
Fűrész György polgármester
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Az elmúlt hetekben számos 
esemény és rendezvény színesítet-
te községünk életét. Május 26-án 
a Mesevár Óvodában elballagtak 
a csókakői ovisok, akik szeptem-
bertől 14 fővel kezdik meg az első 
osztályt iskolánkban. A 130. éves 
fennállását idén ünneplő Csóka-
kői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
a sportpályán május 27-én szín-
vonalas megyei tűzoltóversenyt 
rendezett. A megyei tűzoltóver-
seny megnyitóján a Csókakő Köz-
ségi Önkormányzat, az 1887-es 
megalapítás és az első tűzvédelmi 
rendelet megalkotásának emlé-
kére az önkéntes tűzoltóinknak 
csapatzászlót adományozott. A 
ballagás után természetesen az 
óvoda mindig vidám óvó nénik 
csapata és a szülők, a gyerekek 
nagy örömére június 3-án családi 
napot szerveztek az óvoda hátsó 
udvarán. A Nagy-Magyarország 
téren június 4-én megemléke-

zést tartottunk a trianoni béke-
diktátum 97. évfordulóján, ahol 
Zetényi Csukás Ferenc a Horthy 
Miklós Társaság elnöke mondott 
beszédet, Majoros Árpád gondo-
latszobrász elszavalta Trianonról 
szóló versét, az iskola tanulói pe-
dig előadták műsorukat, Kiss Mi-
lán az általános iskolánk tanulója 
népdalt énekelt, majd Vass Ildikó 
népdalénekes adta elő megemlé-
kező, az alkalomra illő népdalo-
kat. Emlékműveinket Törő Gábor 
országgyűlési képviselővel, az 
intézményeink, civilszervezetek 
képviselőivel megkoszorúztuk. 
Pedagógus nap alkalmából nem 
csak a múlt havi újságban, hanem 
személyesen is felköszöntöttük az 
iskolai és óvodai pedagógusain-
kat, így köszönve meg egész éves 
munkájukat. A pedagógus napokat 
a két intézmény Szülői Munkakö-
zösségei szervezték meg, akiknek 
ezúton köszönöm a segítséget! A 
Csókakői Általános Iskola tanulói 
június 7-én kitáncolták a májusfát, 
amit a kitáncolás után kidöntöt-
tünk. A Szent Donát Borrend szer-
vezésében június 10-én Országos 
Borász Vadász Halász Találkozót 
rendeztünk a sportpályán, ahol a 
gasztronómia és a borászat mel-
lett számos szakmai előadáson 
vehettek részt az összesereglett 
vadászok, halászok és borászok. 
Június 16-án ballagást tartottunk 
az iskolában.  Az iskola 12 ballagó 
8. osztályos diákja közül minden-
ki folytatja szeptembertől a tanul-
mányait, hiszen valamennyien fel-
vételt nyertek valamelyik középis-
kola 9. osztályába. A ballagó diá-

koknak ezúton gratulálunk, és sok 
sikert kívánunk nekik a választott 
középiskolai tanulmányaikhoz. A 
Szent Donát Borrend szervezésé-
ben június 17-én megrendezésre 
került a Szent Donát Borünnep, 
ami egyben a Kárpát-medencei 
Borrendek Országos Találkozója 
is. A rendezvényen szakmai nap 
is volt, ahol V. Molnár József nép-
lélekrajz-kutató, egy igen érdekes 
és szívhez szóló előadást tartott a 
magyarságról, a bor, és a hazánk 
szeretetéről, és annak megbecsü-
léséről. A Csókakői Idősek Ott-
hona sem maradhatott ki a prog-
ramok sorozatából, hiszen június 
24-én szombaton Családi Napot 
tartottak az intézményben, ahol 
számos művészeti program mel-
lett, fellépett a Barkócaberkenye 
Néptánccsoport, és volt szamuráj 
bemutató is. 

Azt gondolom, hogy az elmúlt 
hónapokban mindenki találhatott 
magának való programot, érdeklő-
désre számot adó eseményt, amit 
ezúton is köszönök az intézményi 
dolgozóknak, a civil szervezetek 
aktivistáinak, önkénteseknek, se-
gítőknek! Jó érzés, hogy a nyári 
szünet előtt ennyi eseményen a 
lelkes szervezőknek köszönhető-
en, így sikerült közösségi szinten 
megmozgatni a lakosságot, a köz-
ség apraját, nagyját! Még egyszer 
köszönöm!

Csókakő, 2017. július 4.
Fűrész György polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREI
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Kedves Csókakőiek!
Kedves Mindenki!

…aki tud és szeretne segíteni 
egy bajba jutott családon.

Szabó Zoltán, Zoli (Csókakő, 
Petőfi  utcai) lakónk 2017. május 
12-e után, most már több mint egy 
hónapja kórházban fekszik stroke 
után, bezártság szindrómával. Pes-
ten az Országos Rehabilitációs In-
tézetben nem fogadták, helyhiány 
miatt. A felépülésére van remény, 
ezért az a lehetőség áll fenn, hogy 
Alcsútdobozon van egy idős ott-
hon, ahol foglalkoznak kómás be-
tegek ápolásával. Az otthon neve: 
Hársfalevél Idős Otthon Alcsútdo-
boz. A havi ellátási díj magas, a 
család nem rég vett egy házat, és 
egy kiskorú gyermeket is nevel, 
így nem engedhetik meg magunk-
nak az ottani ápolást és gondozást. 
Zolinak és a családnak ez az egyet-

len esélye arra, hogy kihozzák a 
bezártság szindrómából. Zoliék 
2012-ben költöztek Csókakőre és 
2016-ban vásárolták meg a családi 
házukat, épp a felújítás munkála-
taival voltak elfoglalva, amikor 
minden előjel nélkül, váratlanul 
lecsapott a betegség. Zoli 41 éves, 
rengeteg dolga lenne még. Csó-
kakő Községi Önkormányzat és 
a Csókakői Luxemburgi Baráti 
Társaság kérésükre, azonnal se-
gítséget nyújtott, de a betegségből 
való kilábalás hosszú időt, akár 
1-2 évet is igénybe vehet, emiatt 
a gyógyítás költségeinek fedezése 
nem megoldott hosszú távon. Csó-
kakő képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy mögé áll az ügynek és 
megpróbál az összefogás erejével 
is segíteni, ezért kérünk minden 
kedves ismerősünket, ismeretlene-
ket, lakónkat, hogyha tud, anyagi-
lag segítsen nekünk,s támogassa-

nak egy bajba jutott családot, hogy 
Zoli Alcsútdobozon megfelelő el-
látásban részesüljön, hogy tudjunk 
esélyt adni a gyógyulásra. Most a 
kis segítség is sokat számít, ké-
rünk benneteket, Önöket hogy se-
gítsetek, segítsenek!

* * *
Az adományokat a következő 

bankszámlaszámra várjuk,
Tóth Andrea

K&H Bank: 10404247-
91433810-01660000

Kérjük a közlemény rovatba
tüntessétek fel, hogy

„Szabó Zoltán részére”

* * *
A segítséget előre is köszönjük! 

Kérem, osszátok meg, adjátok to-
vább a gyűjtés hírét!

Fűrész György
Csókakő polgármestere

ISKOLA ÉLET HÍREI

A tanévben kitűzött céljainkat 
elértük, mind a tehetséggondo-
zás, mind a felzárkóztatás terén. 
Folyamatosan fi gyelemmel kísér-
tük a gyermekek teljesítményét, 
fejlődését. Tanulóink sport és ta-
nulmányi versenyeken sikeresen 
helytálltak és jó eredményeket 
értek el.

Versenyeredményeink:
2016.11.24. Népdaléneklési ver-
seny Fehérvárcsurgó Felkészítő 
tanár: Steiner Lujza
Braun Borbála 2. osztályos tanuló 
arany minősítés

Kiszely Zselyke 4. osztályos ta-
nuló bronz minősítés
Balázs Anna 5.osztályos tanuló 
ezüst minősítés
Szabó Karina 5. osztályos tanuló 
ezüst minősítés
Kiss Milán 7. osztályos tanuló 
bronz minősítés

***
Deutscher Textverständniswttbe-
werb: 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. osz-
tályos tanulók

***
2016. 12.07. Országismereti ver-
seny Mór Felkészítő tanárok: 
Szabó Tímea, Kamocsa Eszter
Eredmény: Makk Péter, Dobszai 
Sára, Lóderer Dorka, Bokor 
Ráchel 8. osztályos tanulók 2. he-
lyezés

Az Általános Iskola Év végi beszámolója
2016/2017 Tanév
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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 tanu-
lók

***
2016. 10. 27. Kincsesbánya 
22. Kazinczy-napok alkalmából 
rendezett Kis természettudós ver-
seny
Körmendi Attila, Balázs Anna, 
Szabó Balázs, Makk Péter 3. he-
lyezés

***
2016. 11.10. Sárkeresztes „az el-
múlt régi időket regélem” című 
irodalmi verseny
Appel Maja, Kiszely Vince, Var-
ga Jonatán 4. osztályos tanulók 2. 
helyezés

***
2017. 01.24. Prózamondó ver-
seny – Csókakő Balázs Anna 2. 
helyezés

***
2017.01.30. Es weihnachtet schon 
(Spiel und Gewinn) 
Körmendi Attila, Rózsa Ádám, 
Varga Barnabás 6. osztályos ta-
nulók országos 7. helyezés
Kiszely Róza, Makk Katalin, 
Oláh Sára 6. osztályos tanulók 
országos 11. helyezés
Palocsai Linda, Bokor Tamás, 
Szabó Balázs 7. osztályos tanulók 
országos 4. helyezés

***

Otthon itthon vagy földrajzi ver-
seny Makk Péter 8. osztályos ta-
nuló 4. helyezés

***
– Frühling in den Dach – Ländern 
országos német levelezőverseny
Varga Barnabás, Rózsa Ádám, 
Körmendi Attila 6. osztályos ta-
nulók 1. helyezés
Berbekár Blanka, Balázs Anna 
5. osztályos tanulók és Kiszely 
Róza Iringó, Oláh Sára 6. osztá-
lyos tanulók
K. Károly Megyei Verseny Ba-
lázs Anna 5. osztályos tanuló 2. 
helyezés
Országos Természetismereti ver-
seny Varga Barnabás 6. osztályos 
tanuló 4. helyezés
– Bisel – Tiszta víz- országos in-
ternetes környezetvédelmi vetél-
kedő 
Laki Anna, Dobszai Sára, Lóderer 
Dorka 8. osztályos tanulók 8. he-
lyezés

Sportversenyek:

Körzeti Futóverseny:
200m síkfutás:

I. kcs.: Kovács Gergő:
II. helyezett
II. kcs.: Dobos Szimóna:
II. helyezett

400m síkfutás:
II. kcs.: Kiss Evelin:
II. helyezett
Pesti Borbála III. helyezett

800m síkfutás:
II. kcs.: Kiszely Vince
II. helyezett

1500m síkfutás:
III. kcs.: Makk Katalin
III. helyezett

Rózsa Ádám III. helyezett
4x100m váltó:

III. k.cs leány váltó csapat III. 
helyen végzett: Balázs Anna, 
Oláh Sára, Makk Katalin, 
Szabó Karina

Kazinczy Kupa
Méta: II. helyen végzett iskolánk 
vegyes korcsoportból álló leány 
csapata: Szabó Karina, Balázs 
Anna, Borostyán Szidónia, Ki-
szely Róza, Oláh Sára, Makk Ka-
talin, Dobos Elvira, Palocsai Lin-
da, Laki Anna, Lóderer Dórka, 
Dobszai Sára, Burkali Vanessza

Asztalitenisz Diákolimpia:
Egyéni:
Szabó Balázs III. helyezett

Grundbirkózó:
I. kcs., Fiú:

28kg-os súlycsoport:
Kovács Gergő II. helyezett
32kg-os súlycsoport:
Volenter-Búzás Ábel
II. helyezett

II. kcs., Fiú:
28kg-os súlycsoport:
Kiszely Vincze II. helyezett
32kg-os súlycsoport:
Laki Balázs I. helyezett
43kg-os súlycsoport:
Könnyű Ákos II. helyezett
49+kg-os súlycsoport:
Muzslay Szebasztián I. helyezett

III. kcs., Fiú:
49kg-os súlycsoport:
Muzslay Alex I. helyezett

III. kcs., Leány:
32kg-os súlycsoport:
Szabó Karina II. helyezett
49kg-os súlycsoport:
Tóth Éva III. helyezett
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Róbert, Hegedűs Boldizsár, Bur-
kali Áron

II.k.cs.: Magda Milán, Szalai 
Tamás, Kiszely Vince, Könnyű 
Ákos, Laki Balázs, Varga Jona-
tán, Muzslay Szebasztián

IV.k.cs.: Muzslay Alex, Czira 
Levente, Papp Marcell, Király 
Csongor, Bokor Tamás, Kiss Mi-
lán, Nyerges Roland, Faddi Kris-
tóf.

***
Iskolánk létszáma: 98 fő.
Bejáró tanulóink: Sörédről 7 fő, 
Csákberényből 7 fő, Bodajkról 4 
gyermek.
Iskolánkban napközi otthonos 
ellátás működik, melyet 58 gyer-
mek vett igénybe. Menzás tanuló-
ink száma 14 fő. 
A tanévben nem volt igazolatlan 
mulasztás, egy főre jutó mulasz-
tott napok száma 11 nap.
Tantervi követelményeknek 1 ta-
nuló kivételével eleget tettek ta-
nulóink.
Iskolánk szakos ellátottsága: 98%
Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,4 

20 gyermek kitűnően teljesített, 
12 tanulónk jeles eredményt ért 
el.
Kitűnő eredményt értek el a kö-
vetkező tanulók:
1. osztály:

Hegedüs Boldizsár, Jobbágy 
Boglárka, Kis Luca, Kiszely 
Ábel, Labádi Hanna

2. osztály:
Braun Borbála, Czompó Léna, 
Nyerges Réka

3. osztály: Magda Milán
4. osztály: Varga Jonatán

5. osztály:
Balázs Anna, Király Eszter

6. osztály: Varga Barnabás
7. osztály: Szabó Balázs
8. osztály:

Bokor Ráchel, Burkali Va-
nessza, Dobszai Sára, Kiszely 
Kincső, Laki Anna, Lóderer 
Dorka

Jeles eredményt értek el:
1. osztály:

Krauser Róbert, Trischberger 
Arlett

2. osztály:
Volenter- Buzás Ábel

3. osztály:
Hegedüs Boróka, Máhr Fanni, 
Szimler Zsolt

4. osztály:
Appel Maja, Braun Béla, Fe-
hér Elizabet, Kiszely Vince  

5. osztály: Sörédi András 

Gratulálok nekik is!

A képviselő testület új „Büsz-
kék vagyunk rád”- díjat alapított. 
Az idei tanévben Makk Péter 8. 
osztályos tanuló kapta, aki a Vár-
barátok társaságának, Tűzoltó 
Egyesületnek aktív tagja. Gratu-
lálunk ehhez a szép díjhoz!

Az országos tanulmányi ver-
senyeken elért eredményekért 
díszoklevelet kaptak: Varga Jona-
tán, Balázs Anna, Berbekár Blan-
ka, Kiszely Róza, Makk Katalin, 
Körmendi Attila, Rózsa Ádám, 
Varga Barnabás, Szabó Balázs, 
Bokor Tamás, Palocsai Linda, 
Laki Anna, Dobszai Sára, Burkali 
Vanessza, Lóderer Dorka, Makk 
Péter, ebből a kis iskolából is ki-
váló eredmények születtek.

Úszás D.O.
50m hátúszás:
Pesti Borbála II. helyezett

Körzeti Sakkverseny
I. kcs.: Kiszely Ábel I. helyezett

Körzeti terematlétika:
Tömött labdadobás: II.kcs.,
L.: Dobos Szimóna III. helyezett

Körzeti Tornaverseny:
Egyéni:
Dobos Szimóna II. helyezett
Csapat:
Dobos Szimóna, Pesti Borbála, 
Körmendi Éva III. helyezett

Atlétika összetett, egyéni
Az iskola II. k.cs. leány csapata 
összetettben III. helyen végzett: 
Dobos Szimóna, Kiszely Zselyke, 
Kovács Ivett, Kiss Evelin, Kör-
mendi Éva, Pesti Borbála
Egyéni: Távolugrás:
Dobos Szimóna II. helyezett

Labdarúgás D.O.:
I. k.cs.: az iskola csapata II. helye-
zett végzett: Volenter-Búzás Ábel, 
Kovács Gergő, György-Lajos 
Bence, Kiszely Ábel, Krauser Ró-
bert, Hegedűs Boldizsár, Burkali 
Áron

Labdarúgás, Bozsik
Az iskolánkat 3 k.cs.-tal is képvi-
seltük e barátságos bajnokságon, 
melyen minden csapat első he-
lyen végzett, hiszen ez a rendszer 
a sport szeretetéről szól. Ezen 
a rendezvényen, aki részt vesz, 
aranyérmes lesz, hiszen ha játsza-
nak, akkor már csak nyerhetnek a 
gyerekek!

I.k.cs.: Volenter-Búzás Ábel, 
Kovács Gergő, György-Lajos 
Bence, Kiszely Ábel, Krauser 
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Ebben a tanévben is immár 
5. éve sikeresen pályáztunk Er-
zsébet- táborra, 30 gyermek 
Fonyódligetre fog utazni, 2017. 
július 2-7-ig, mintegy 1000 Ft-os 
költségen.

Lehetőség nyílt arra, hogy is-
kolai napközis táborra is pályáz-
zunk, ezzel a lehetőséggel 40 
tanuló élt, tanulónként 500 Ft-os 
áron. Színes, változatos progra-
mok várták a gyermekeket 2017. 
június 19-23-ig. 

***
Szeptemberben a Határtalanul 

program keretében részt veszünk 
egy horvátországi utazáson a le-
endő 7. osztályos tanulókkal.

***
Nyári szünetben tisztító me-

szelést fogunk végezni a tan-
termekben és felújítjuk a tálaló 
konyhánkat.

***

Nyáron ügyeletet tartunk min-
den szerdán 8-12 óráig.

***
Szeptembertől az iskola min-

den tanulója ingyenesen kapja 
tankönyveit a kormány legújabb 
rendelkezése nyomán. A tan-
könyvosztás időpontjáról a ké-
sőbbiekben tájékoztatást nyúj-
tunk.

***
2017. szeptember 1-jén 8 óra-

kor lesz az évnyitó.

Ezúton szeretném kifejezni 
köszönetemet az egész éves mun-
káért, támogatásért, a tankerület 
igazgatójának Török Szabolcs-
nak, a tanügyi referensünknek 
Fürst- Tihanyi Tímeának, a Szülői 
Szervezetnek, Palocsainé Fűrész 
Éva elnöknek, Fűrész György 
polgármesternek, képviselőknek, 
a polgármesteri hivatal dolgozó-

inak, Luxemburgi Baráti Társa-
ságnak, Civil Szervezeteknek, 
vállalkozónak és Guszter János-
nak az ünnepségek hangosítását 
és Rozsnyai Attilának, Rozsnyai 
Dominiknak az iskolai rendezvé-
nyeken való fényképezést!

Köszönöm kollégáimnak és a 
technikai dolgozóknak az egész 
éves kitartó munkáját!

Minden gyermeket kérek arra, 
hogy a nyári szünetben vigyáz-
zon a testi épségére!

A nyárra mindenkinek jó pihe-
nést és tartalmas kikapcsolódást 
kívánok, hogy újult erővel kezd-
hessük a következő tanévet!

„Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”

Bócz Éva
tagintézmény-vezető

EGYHÁZI HÍREK

„Ne féljetek azoktól, akik a 
testet megölik, a lelket azonban 
nem tudják megölni!”

Mt 10,28
A héten folytatódik a hittan-

tábor a kicsik táborozásával a 
fehérvárcsurgói Kaszap Központ-
ban. Köszönjük mindazoknak, 
akik bármilyen módon segítik 
gyerekeink táborozását. A há-
rom hittantáborunkban közel 100 
gyermeket táboroztatunk Lelki-
pásztori körzetünkből.

Az elmúlt vasárnap volt az 
úgynevezett Péterfi llér-gyűjtés, 
a Szentszék javára. Köszönjük 
adományaikat!

Iszkaszentgyörgy

Június 25-én – vasárnap - délután 4 órakor áldottuk meg a Kincses-
bánya felé eső iszakszentgyörgyi kerteknél lévő útszéli keresztet. 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
Július

2. v. 9.30 Csákberény Péter Pál napi fogadalmi 
szentmise

9. v. 9.30 Csákberény Megemlékezés a 48-as Sza-
badságharc lelkészeiről

13. cs. 17.00-
21.00 Bodajk kegytemplom Fatimai Imaóra

23. v. 18.00 Bodajk kegytemplom Gépjárművek megáldása 
(Szent Kristóf)
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Liturgikus elmélkedés
Faustinus Luciferanus

áldozópapnak
„A Szentháromság”
című értekezéséből

(Nn. 39-40: CCL 69, 340-341)

Krisztus: király és pap
mindörökké

Üdvözítőnk mint ember tény-
leg fölkent valóságos király és va-
lóságos pap. Mindkettőt egyesíti 
magában, hogy egyik se hiányoz-
zék Üdvözítőnkben. Halld tehát, 
hogy lett király, hiszen így van 
megírva: Engem tett meg királlyá 
Sionban, az ő szent hegyén (vö. 
Zsolt 2, 6). Halld meg azt is, amit 
papságáról tanúsít az Atya: Pap 
vagy te mindörökké Melkizedek 
rendje szerint (Zsolt 109, 4). Az 
Ószövetségben Áron volt az első 
krizmával fölkent pap, de az Atya 
nem azt mondta: „Áron rendje 
szerint” lett pap, nehogy valaki 
is azt hihesse, hogy Üdvözítőnk 
papsága Áron papságának az 
utódlása. Áron papsága ugyanis 
átszállt az utódaira, Üdvözítőnk 
papsága azonban nem ilyen át-
örökölt papság, hiszen az ő pap-
sága mindörökre megmarad, mi-
ként írva van: Pap vagy te mind-

örökké Melkizedek rendje szerint. 
Üdvözítőnk mint ember tehát 

király is és pap is, de nem testben 
lett fölkenve, hanem lélekben. A 
választott nép királyainak és pap-
jainak a testét kenték föl olajjal, 
és így lettek királyokká és papok-
ká. Azonban ott nem egy valaki 
lett mind a kettővé, hanem más 
személy volt a király, és más a 
pap. Egyedül Krisztusnak jár ki 
ugyanis mindenben a tökéletesség 
és a teljesség, hiszen ő azért jött, 
hogy teljessé tegye a törvényt. 

Jóllehet azok nem egy sze-
mélyben voltak e két tisztségben, 
mégis fölkentnek nevezték őket, 
mert királyi, illetve papi olajjal 
kenték föl a testüket. Üdvözítőn-
ket a Szentlélek kente föl, ezért 
lett valóságos fölkent (Krisztus), 
így teljesedett be e róla szóló 
Írás: Ezért kent föl Isten, a te Is-
tened, az öröm olajával társaid 
közül (Zsolt 44, 8). Az ő fölkenése 
azáltal lett különb, mint a többi 
királyé és papé, mert ő az öröm 
olajával lett fölkenve, ez pedig 
egyedül a Szentlelket jelenti. 

Hogy ez így igaz, azt magá-
tól Üdvözítőnktől tudjuk. Amikor 
ugyanis kezébe vette, és kinyitotta 
Izajás könyvét, és abból ezt olvas-

ta: Az Úr lelke van rajtam, mert 
fölkent engem (Lk 4, 18), akkor 
rögtön azt mondta: most teljese-
dett be ez a jövendölés hallgatói 
füle hallatára. De Péter, az apos-
tolok feje is, amikor kifejti, hogy 
Üdvözítőnk milyen krizmával lett 
fölkenve, akkor azt tanítja, hogy 
ez a krizma: a Szentlélek, azaz 
az Isten ereje. Amikor pedig az 
Apostolok Cselekedeteiben be-
szélt ahhoz a nagyon vallásos és 
irgalmat gyakorló századoshoz, 
akkor többek közt ezt mondta: 
Galileától kezdve a Jánostól hir-
detett keresztség után a názáreti 
Jézust az Isten fölkente Szentlé-
lekkel és hatalommal. S ő ahol 
csak járt, jót tett, csodákat vitt 
végbe, és meggyógyította az ösz-
szes ördögtől megszállottat (Ap-
Csel 10, 37-38). 

Látjuk tehát: Péter is azt tanít-
ja, hogy ez a Jézus, mint ember, a 
Szentlélekkel és hatalommal van 
fölkenve. Tehát maga Jézus va-
lóban mint ember lett Fölkent, a 
Szentlélek kenete által lett király 
és pap mindörökké.

Csókakő, 2017. június 25.                                                                   
Mórocz Tamás plébános

Irodai szolgálat:

Bodajki Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00;

csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00 
Tel: 22/410-039 

www.bodajkikegyhely.hu
e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
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A szabadtéri tűzesetek 99 szá-
zaléka emberi gondatlanságra 
vezethető vissza. A tüzek meg-
előzhetőek, ha tisztában vagyunk 
a szabadtéri égetés szabályaival:

• belterületen csak ott és akkor 
szabad kerti növényi hulladékot 
égetni, ahol és amikor ezt az ön-
kormányzat rendeletben enge-
délyezi, e nélkül TILOS!

• a külterületi tarló- és növényi 
hulladék égetését a munkálatok 
előtt tíz nappal engedélyeztetni 
kell a helyi katasztrófavédelmi 
kirendeltséggel

• a szabadban meggyújtott tüzet 
soha ne hagyjuk felügyelet nél-
kül, és minden esetben gondos-
kodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról és eszközről!

• ha feltámad a szél, azonnal 
hagyjuk abba az égetést, és olt-
suk el a tüzet!

• háztartási szemét, veszélyes 
hulladék, építési törmelék (pl.: 
műanyag, gumi, PET palack, 
újságpapír, ágymatrac, pelenka) 

égetése mindenkor TILOS!
• az ingatlan tulajdonosa, hasz-
nálója köteles a területet éghető 
hulladéktól és további hasznosí-
tásra nem kerülő száraz növény-
zettől mentesen tartani.

A szabályok megszegése esetén 
tűzvédelmi bírságot lehet

kiszabni, melynek mértéke:

• önkormányzati rendelettől elté-
rő időpontban történő belterületi 
égetés esetén 20 ezer Ft-től 60 
ezer Ft-ig;

• engedély nélküli külterületi ége-
tés esetén 50 ezer Ft-től 500 ezer 
Ft-ig;

• ha az égetés során akkora tűz 
keletkezik, hogy a tűzoltóság-
nak be kell avatkoznia, 20 ezer 
Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedhet!

TÁJÉKOZTATÓ SZABADTÉRI ÉGETÉSSEL KAPCSOLATBAN

Tűzgyújtási tilalommal, szabadtéri égetéssel és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkat
 a www.katasztrofavedelem.hu vagy a www.nebih.hu oldalon talál!
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A természetes fürdővizekben való 
fürdés feltételeit és az engedélyezés 
rendjét a természetes fürdővizek mi-
nőségi követelményeiről, valamint a 
természetes fürdőhelyek kijelöléséről 
és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 
3.) Kormányrendelet szabályozza.

A területileg illetékes Járási Hi-
vatal Népegészségügyi Osztálya a 
nyilvánosság számára lehetőséget 
biztosít a fenti rendelet végrehajtá-
sában való részvételre - különösen 
a fürdővizek listájának megállapítá-
sára, felülvizsgálatára és frissítésére 
vonatkozóan - javaslatok, észrevéte-
lek és panaszok megtétele útján.

A Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztálya a nyilvánosság észre-
vételeinek, javaslatainak fogadását 
az alábbiakban közölt elérhetősége-
ken, illetve személyes konzultáció 
keretében biztosítja.

Velencei-tavi természetes für-
dőhelyek esetében:

Székesfehérvári Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály Népegészség-
ügyi Osztály
8000 Székesfehérvár,
Mátyás király krt. 13.
Tel.: 06-22/511-720; 22/314-090.
Dr. Varga Erika osztályvezető, járási 
tisztifőorvos
Konkoly Szilvia közegészségügyi-
járványügyi szakügyintéző 
e-mail cím:
antsz.szfvar@kdr.antsz.hu

A Dunaújvárosi Szalki-sziget 
természetes fürdőhely esetében:
Dunaújvárosi Járási Hivatal Nép-
egészségügyi Osztály
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
Tel.: 06-25/411-226
Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó osztály-
vezető, járási tisztifőorvos
Horváth Rita közegészségügyi-jár-
ványügyi szakügyintéző 
e-mail cím:
antsz.dujvaros@kdr.antsz.hu

A járási népegészségügyi osztá-
lyok a Korm. rendelet 5. § (1) bek. 
alapján, a fürdőhelyek engedélyezé-
se előtt, a fürdővíz kijelölési eljárás 
keretében - helyszíni szemle alkal-
mával - megvizsgálták a fürdőhe-
lyek megfelelőségét. 

Magyarország területén az aktuá-
lis vízminőségi eredmények a követ-
kező címen tekinthetők meg: www.
antsz.hu (lakossági tájékoztatás/
közegészségügy/környezet-egészség-
ügy/fürdővíz természetes fürdővíz 
minták aktuális minősítése)

A fürdővízminőség értékelése 
és a fürdővizek osztályozása az ak-
tuális, és a három megelőző fürdési 
idény során elvégzett vizsgálatokon 
alapuló fürdővíz minőségi adatsor 
felhasználásával történik. A fürdővi-
zeket minőségüknek megfelelően az 
alábbi osztályokba sorolják be:

a) kifogásolt,
b) tűrhető,
c) jó,
d) kiváló.
2017. évben a Velencei tó partján 

az alábbi kijelölt fürdőhelyek kaptak 
fürdővíz használati engedélyt:
Agárd Park Kemping és Strand 
2484 Agárd, Chernel I. u. 56-58.
Üzemeltető: Gárdonyi Városüzemelteté-
si Kft. 2483 Gárdony, Szabadság u. 20.-
22.
A fürdővíz minősítése: „jó” minősítésű.

Agárd VVSI 
2484 Agárd, Tópart. u. 17. 5417 hrsz.
Üzemeltető: Pro Recreatione Közhasznú 
Nonprofi t Kft. 2484 Agárd, Tópart u. 17.
A fürdővíz minősítése: „besorolás 
alatt” minősítésű.

Agárd Napsugár strand 
2484 Agárd, Chernel I. u. 1.
Üzemeltető: Gárdonyi Városüzemeltetési 
Kft. 2483 Gárdony, Szabadság u. 20.-22.
A fürdővíz minősítése: „kiváló” minő-
sítésű.

Agárd TINI szabad strand 
2484 Agárd, 5429/19 hrsz.
Üzemeltető: Gárdonyi Városüzemeltetési 
Kft. 2483 Gárdony, Szabadság u. 20.-22.
A fürdővíz minősítése: „besorolás 
alatt” minősítésű.

Gárdony Sport-Beach Kemping-
strand 
2483 Gárdony, Harcsa u. 2.
Üzemeltető: Bál-Na-Produkció Kft. 
2483 Gárdony, Pf.: 2.
A fürdővíz minősítése: „kiváló” minősítésű.

Gárdony, Panoráma partszakasz 
6036/59 hrsz. 
Üzemeltető: Dávid VÍZ-SZER Kft.2483 
Gárdony, Dobó u. 20.
A fürdővíz minősítése: „besorolás 
alatt” minősítésű.

Gárdonyfürdő TóParty Rendezvény-
strand
(Gárdony-fürdő strand 2483 Gárdony, 
Ibolya u. 2. Velence Venezia strand 2481 
Velence, Cserje u. Velence Velence-für-
dői strand  4412/23 hrsz.) A fürdőhelyek 
összevonásra kerültek. 
Üzemeltető: TóParty Rendezvénysorozat 
Kft. 2483 Gárdony, Batsányi János u. 7.
A fürdővíz minősítése: „kiváló” minő-
sítésű.

Velence Resort & Spa strand
2481 Velence, Béke u.
Üzemeltető: VRS Part HOTEL Kft. 2481 
Velence, Béke u. 4481/G 
A fürdővíz minősítése: „kiváló” minő-
sítésű.

Velence Korzó és Szabad strand 
2481 Velence, Tópart u. 1367/28 hrsz
Üzemeltető: Gomi Kft. 2481 Velence, 
Strand u. 25.
A fürdővíz minősítése: „kiváló” minő-
sítésű.

Velence Tóbíró strand 
2481 Velence, Tóbíró köz 
Üzemeltető: Wasserbau Kft. 2481 Velen-
ce, Halász u. 20.
A fürdővíz minősítése: „kiváló” minő-
sítésű.

Velence Drótszamár Park és Kem-
ping-strand
 2481 Velence, Kemping u. 2.
Üzemeltető: Antigorit Kft. Kőszárhegy, 
Fő u. 8. Levelezési cím: 2481 Velence, 
Kemping u. 2.
A fürdővíz minősítése: „kiváló” minő-
sítésű.

Velence Északi strand 
2481 Velence, Enyedi u.
Üzemeltető: G-T. Kft. 8000 Székesfe-
hérvár, Budai u. 318.
A fürdővíz minősítése: „kiváló” minő-
sítésű.

FEJÉR MEGYE TERÜLETÉN TALÁLHATÓ TERMÉSZETES FÜRDŐHELYEK
ÉS AZOK AKTUÁLIS VÍZMINŐSÉGE 2017. ÉVBEN
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A fürdési idény tartamát és a 
fürdővíz használatát 2017. évben 
a szezonális jellegnek megfelelően 
általában 2017. június 1-től – 2017. 
augusztus 30-ig terjedő időszakra 
jelölték meg a Velencei-tavi stran-
doknál kettő kivétellel, a Velen-
ce, Drótszamár Park és Kemping 
és Strandnál és a Velence Északi 
Strandnál 2017. május 20-tól – 
2017. augusztus 30-ig terjed a für-
dési időszak.

A kijelölt természetes fürdőhe-
lyeken (strandokon) a tó vizének 
minőségét a monitoring naptárban 
meghatározott időpontokban - für-
dési szezonban havi gyakorisággal 
– kell ellenőrizni, 2017. évben az 
alábbi időpontokban:

2017. május 23; – június 13; – 
július 11; – augusztus 8. 

Velence, Drótszamár Park és 
Kemping Strand és a Velence, Észa-
ki Strand: 2017. május 8., – május 
23., – június 13., – július 11., – au-
gusztus 8.

A vizsgálandó paraméterek a 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 
alapján kerültek meghatározásra, 
vizsgálják a Fekál Enterococcus, 
Escherichia coli és a Klorofi ll-a je-
lenlétét.

A Velencei-tavon a fenti kijelölt 
természetes fürdőhelyeken kívül 
a tó vize nem ellenőrzött, a fürdés 
nem ajánlott!

A Dunaújvárosi Járási Hiva-
tal Népegészségügyi Osztályának 
illetékességi területén, a Duna 
Holtágon 1 természetes fürdőhelyre 
nyújtottak be kérelmet fürdővízhasz-
nálat engedélyezésre.

A Dunaújváros, Szalki-sziget 
szabad strandot a Dunaújvárosi Va-
gyonkezelő Zrt. kívánja üzemeltetni 
a 2017. évi szezonban, 2017. június 
15-től - 2017. szeptember 30-ig ter-
jedő időszakban.

Mintavételi időpontok:
2017. május 25; - június 20; - júli-

us 17; - augusztus 11; szeptember 6.
A vizsgálandó paraméterek a 

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 
alapján kerültek meghatározásra, 
vizsgálják a Fekál Enterococcus, 
Escherichia coli és a Klorofi ll-a je-
lenlétét.

A fürdővíz minősítése: „jó” mi-
nősítésű. 

NYÁRI BARKÓCABERKENYE

Azt mondják a bölcsek, a hagyo-
mányainkat nem ápolni kell, mert nem 
beteg. Ne őrizzük, mert nem rab. Egy-
szerűen csak meg kell élni! Ám azonban 
kiegészítésként mégis úgy gondolom, 
első sorban nem szabad elfelejteni őket! 
A Barkócaberkenye egyesület e szerint 
él és dolgozik.

A mi kis „felejtésgátlóink” tánccso-
portunk ifjú tagjai folyamatosan bővül-
nek. Legalacsonyabb átlagéletkorral 
bíró csoportunk, a mi kis Rügyecs-
kéink (ha úgy tetszik, a Barkócások 
cukiságfaktorai) ősbemutatója majá-
lisunk színpadán volt látható. Kata és 
Fanni vezetésével mutatkoztak be né-
hány táncos-játékos produkcióval. Né-
hányuknak még nem mindig van kedve 
táncolni és van olyan, aki csak az anyu-
kájával hajlandó színpadra állni. (Így 
anya is a színpadon van!) Ám a viseletet 
már szívesen felveszik. Sőt! A viselet 
viselése ott kezdődik, amikor ez a kis 
apróság még oviba se jár, de már kéri az 
anyukáját, hadd vegye fel a szép ruháját. 
Táncolni nem akar, de viseletben szeret-
ne lenni! Itt kezdődik a hagyományok 
megélése –néhány évesen, a Barkóca-
berkenyében.

Programokból szerencsére sosincs 
hiány és már a gyerekeink is igyekez-
nek alkalmazkodni az egy-egy fellépé-

sen előforduló létszámcsökkenés miatt. 
Hiszen nem tud mindenki mindenhol 
ott lenni. Így oldottuk meg a majálison 
a főzést, vagy a csóri gyereknapi fel-
lépésünket, ahol bizony egy, csak egy 
legény volt talpon a vidéken, mégpedig 
Magda Milán személyében. Lendületes 
verbunkja láttán az ottani gyerekeknek 
tátva maradt a szája, ahogy egyedül ki-
állt táncolni.

Nagytestvérünk, a Szent Donát 
Borrend minden rendezvényén szíve-
sen veszünk részt. Részt veszünk és 
ha kell, segítünk is a magunk módján. 
Legyen az a június elején megrende-
zett Halász-Vadász-Borász találkozó, 
vagy a borrend szokásos borünnepe. A 
rendezvényeken való részvétel, segítés 
számunkra nem feladat, amit teljesíteni 
kell. Nem munka, amit örül az ember, ha 
maga mögött tudhat. Minden vers, ének, 
vagy tánc szívből jön és szeretettel, min-
den barkócástól. Valahogy szívesebben 
is tanulják ezeket a gyerekek. Hiszen 
az iskolában nem lehet szavalni pl. egy 
korláton állva, ereszcsatornába kapasz-
kodva, de énekelni se nagyon pl. egy 
tűzoltó sisakkal a fejükön! 

Június végén igazán izgalmas és 
szívet melengető felkérésnek tehettünk 
eleget. Caterine Dickens várt bennün-
ket varázslatos levendulaparadicsomába 

a Csákberényt és Csókakőt összekötő 
borúton. Meglepetés vendégek voltunk 
egy kedves fi atal pár esküvőjének elő-
estéjén. Természetesen némi magyar vo-
natkozás volt a fő ok, mely miatt a ma-
gyar néptánc volt az egyik fő ajándék a 
többségében angol ajkú társaságból álló 
kis összejövetelen. Az össztáncba pedig 
nem csak az ifjú pár s néhány aprócs-
ka gyerek, de még egy kutyus is beállt! 
Sokféle fellépés, sokféle ember, sokféle 
élmény! Ez az este minden tekintetben 
különleges volt!

Az Aranyhegyi Idősek Otthonában 
mindig szívesen látják a tánccsoportot. 
Mi pedig szívesen veszünk részt az ott-
hon fontosabb eseményein. Így volt ez a 
családi napon is, ahol a jó időben, neve-
tésben, énekben és táncban nem volt hi-
ány. Kik mások bűvölnék el az idősebb 
korosztályt, mint a gyerekek! Iskolások, 
barkócások együtt. 

Májusfák állítódtak, majd dőltek, 
rendezvények jönnek-mennek. S az al-
sószoknyáink már igencsak melegnek 
bizonyulnak ebben a nyári hőségben 
csak úgy, mint legényeinken a csizmák, 
vagy a mellények. Ám mindezektől füg-
getlenül száll vidáman az ének, a nóta, a 
népdal s csattannak a csizmák vagy a te-
nyerek – jóban-rosszban együtt, szívből, 
Barkócáéknál. Erdődi Orsolya

a tánccsoport fi rkásza
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Nyári napsütés, élénk szél és a har-
minc fős Szent Donát Borrend várta 
június 17-én a Kárpát medence száz 
szegletéből érkező borrendeket, bor-
barát, borkedvelő társaságokat, hogy 
együtt ünnepelhessenek.

Harmincnégy csapat látogatta meg 
a Szent Donát Borünnepen Csókakőt, 
de megtisztelt minket jelenlétével 
Koczor Kálmán a Magyarországi Bor-
rendek Országos Szövetségének elnö-
ke, valamint Győrfi  Károly alelnök is. 
Utóbbira külön is büszkék vagyunk, 
mert tagjaink között tudhatjuk.

Mivel nem vagyunk túl sokan, 
ezért nem tudnánk a megjelent közel 
százötven főt egyedül vendégül látni, 
így a Borhölgyek, a Barkócaberkenye 
Néptánccsoport és pár hozzánk közel 
álló barát segíti a munkánkat.

A reggelit regisztráció előzi meg, 
mely rendszerint rövid aláírást és rö-
vid italt takar. A törkölypálinka elfo-
gyasztása után bőséges reggeli kö-
vetkezett, ahol mindenki megtalálta 
a számára kedves, hideg ételt az asz-
talokon. Kellett az erő és főleg a cu-
kor, mert miután Zsipi Gyula borrendi 
elnök megnyitotta a rendezvényt és 
Fűrész György polgármester, alapító 
tagunk, köszöntötte a megjelenteket, 
meghallgattuk a Magyar Örökségdíjas 
Molnár V. József néplélek és néprajz-
kutató előadását, melyből az is kide-
rült, hogy vannak csókakői kötődései 
is. Természetesen néma csendben hall-
gatták az érdekes előadásairól híres 
tudóst a jelenlegi határ innenső olda-
láról érkezettek éppúgy, mint az azon 
túlról idelátogatók. Utóbbiakat ebben 
az évben a következők képviselték: 
Marcelháza a Felvidékről, Nagykároly 
a Pacirumból és a Muravidéki Magyar 
Gazdák és Vállalkozók Egyesülete a 
szlovéniai Lendváról. Nemcsak a jó 
bort és Csókakőt kedvelő és tisztelő 
barátok látogatnak nagyobb számban 
ide, mint máshova, hanem a méltán 
népszerű és gyönyörű borkirálynők 
is. Ezúttal kilenc koronás fő nézte az 
első sorból az előadást, a Barkóca Rü-
gyecskék táncát, majd a hivatalos és 
ünnepélyes tagavatást.

Hagyományos módon a Szent Do-
nát Borünnepen avatjuk tagjainkat, 
így a zsúfolásig megtelt terem nagy 
tapssal köszöntötte Horváthné Gáti 
Erikát, Horváth Balázst és Keszi Ta-
mást, valamint új Borhölgyünket, 
Szabóné Kiss Andreát. Bognár Gábor 
Nagymester mindnek lesújtott a vállá-
ra, majd a csapat színes koszorúként 
fogta körbe a szőlőművelő házaspár 
nemrég avatott szobrát a faluház előtt.

A borrend zászlós borával a po-
harakban, tarka kígyót alkotva indult 
a menet a falu főutcáján. Rozsnyai 
Rozsófotó Attila és fi a, Dominik, hol 
itt, hol ott bukkant elő szinte a semmi-
ből, hogy képeiken és videóikon ke-
resztül az is részese lehessen a rendez-
vénynek, aki nem tudott ott lenni. Az 
út hosszú és meredek, de Samu Zoli és 
bandája húzta a talpalávalót, így ész-
re sem vettük és máris a templomhoz 
értünk, ahol Horváth Csaba borát kós-
tolhatta meg a tikkadt társaság, név-
adónk és védőszentünk szobránál.

Ezt követően a helyi plébánia 
templomot csodálhatták meg az ide 
érkezők, ahol Mórocz Tamás atya, 
valamint az ő kellemes orgonajátéka 
tette kellemessé a hajók árnyékában 
megpihenő vendégek pihenő perceit.

A következő állomás a 130 éves 
fennállását idén ünneplő Csókakői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertára 
volt, ahol a tűzoltók borát töltötték 
pohárba. A szertár előtt álló Szent Fló-
rián szobor sem maradt itóka nélkül. 
A két védőszent ennyit biztosan meg-
érdemel tőlünk.

Pár házzal feljebb a Sörédi Sző-
lőhegyért Alapítvány képviselői ké-
nyeztették az egyre fáradtabb és egy-
re éhesebb borbarátokat, Király Imre 
bácsi rezidenciáján. Pár lépés onnan 
a Tordai Kettős kereszt, ahol székely 
himnuszt énekelt a tömeg, miután a 
polgármester úr röviden elmondta, 
hogy hol is állunk és, hogy mi is a vé-
leményünk Trianonról. Szili Sándor 
barátunk gondoskodott arról, hogy a 
szemeket követendő, a torkok se ma-
radjanak szárazon.

A következő állomás a kihagyha-
tatlan Kis Miklós -féle családi pincé-
szet volt, ahol a borok éppoly kiválóak 
és hiba nélküliek, mint maga a ház, az 
udvar vagy a kert. Hosszú ideig vol-
tunk ott, de ez idő alatt egy gyomnö-
vény sem dugta ki a fejét a barna talaj 
aljából.

A Nagy-Magyarország téren már 
szürke por lepte a színes ruhákat, mi-
kor fejet hajtott mindenki a szobor-
parkban.

A vár alatti rendezvénytéren Lincz 
István fogadta jéghideg szénsavasan 
csapolt ezerjóval a vándorokat, majd 
a színpadon megterített asztalokhoz 
ült a vendégsereg. A Szent Donát 
Borrendnél mindent magunk csiná-
lunk, semmit sem rendelünk. A bo-
runkat mi préseljük, a felszolgált éte-
leket is mi készítjük és az ebéd utáni 
sütemények barátaink, Borhölgyeink, 
tagjaink, illetve azok feleségeinek 
kezeit dicsérik.

Az egész napos ünnepi ruhás 
programról lemondva Végh György 
és csapata három napon át készült és 
egy délelőttön át főzött, hogy tyúk-
húslevessel, vaddisznóból készült 
vadasmártással és zsemlegombóccal 
kínálhassa meg a százötven vendéget. 
Amíg zajlott az ebéd, a Barkócák tán-
coltak, Páli István, Pusi bácsi harmo-
nikázott, a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház kórusa éne-
kelt.

Kitartóbb vendégeink frissen csa-
polt sört, lecsós csirke májat és a 
Holdkő zenekar ír dallamait kapták 
vacsorára.

Vendégeinknek köszönjük, hogy 
ellátogattak hozzánk, barátainknak 
köszönjük a sok segítséget és türel-
met, önöknek pedig, hogy elolvasták 
a hosszú beszámolómat.

Ha nagyon unalmas és száraz volt, 
kérem öblítsék le egy hűvös hosszúlé-
péssel!

Egészségükre!
palocsai jenő

krónikás

BORRENDI KRÓNIKA
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Készülődik a csapat a
bajnokság kezdésére

A Váralja SC Csókakő csapa-
ta a tavaszi szezont a 2016/17-es 
bajnoki kiírásban nem fejezte be, 
mivel a csapatból többen távoztak 
és így a nem vállalták a játékot. A 
harmadik helyen pihenő gárdát, 
ennek köszönhetően kizárták a 
bajnokságból, s így a 13. helyen 
fejezték be, az összes eredményü-
ket törölve a bajnokságot.

A csapatból távozó játékosok 
nagy része, illetve a szakveze-
tés kereste a lehetőséget az el-
múlt időszakban, hogy Csókakő 
semmiképp ne maradjon futball 
nélkül. Az elnökség, az elnök, 
és az edző is a helyén maradt, 
annak érdekében, hogy a csapat 
újra tudja rendezni a sorait, és 
a 2017/2018-as szezonban újra 
pattogjon a labda a pályánkon. 
Számos gyűlés és egyeztetést 
követően úgy tűnik az újraindu-
lás lehetősége körvonalazódik, s 
megkezdték a csapat újraszerve-
zését. A csapatgyűlést hívtak ösz-
sze, ahol a játékosok hitet tettek 
a folytatás mellett. Eldöntötték, 
hogy a következő idénytől visz-
szateszik a hazai mérkőzéseiket a 
közkedvelt vasárnapi napra, hogy 
ezzel is biztosítsák azt, hogy mi-
nél többen ki tudjanak látogatni a 
meccsekre. A tervek szerint a kö-
vetkező játékosokkal indul neki a 
csapat a jövő évi bajnokságnak:

SPORT
Weiger Balázs, Stumpf Gábor, 

Tábori Norbert, Bitter Bence, 
Kadlecsik Péter, Szabó Szilárd, 
Kutassy Barnabás, Török Nor-
bert, Schwarcz Tamás, Preszter 
Balázs, Boros György, Deák Ba-
lázs, Zsipi Mátyás, Réti Erik, Ja-
kab Imre, Fekete Attila, Redolfi  
Dániel, Katona Zoltán, Závodi 
Attila, Jakus Ádám

Az elhatározás végül megszü-
letett, a nevezés, és az igazolá-

sok rendezése megkezdődött. A 
tervek szerint továbbra is a Me-
gyei III. osztály Északi Csoport 
Bajnokságában szerepelne csa-
patunk. Bízunk benne, hogy siker 
koronázza az erőfeszítésünket, és 
vasárnap újra a drukkerek hang-
jától lesz hangos a pálya. 

Csókakő, 2017. július 4.
Fűrész György


