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Tisztelt Csókakőiek!
A húsvétot követően a majálissal 

folytatódik községünk eseményeinek 
sora. Április 27-én Május 1-re felál-
lítjuk a májusfát és 2017. május 6-án 
újra megrendezzük a Tavaszköszöntő 
Majálisunkat, ahol a hagyományaink-
hoz híven lesznek gyerekprogramok, 
különböző kulturális rendezvények. 
Május 27-én az immár 130. éves 
fennállását ünneplő Csókakő Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület megyei tűzol-
tóversenyt szervez reggel 8 órától a 
foci pályán, ahol meg lehet tekinteni 
a lánglovagok versengését. Mindenkit 
szeretettel várunk rendezvényeinkre.

Ha május, akkor tűzgyújtási tila-
lom. A helyi rendeletünk szerint szept-
ember 15. és április 30. között belterü-
leten 9 órától 17 óráig lehet a családi 
ház környékén keletkező, száraz kerti 
nyesedéket, és hulladékot eltüzelni, ez 
alól kivétel a vasárnap és az ünnepnap. 
Május 1-től a belterületi tűzgyújtásra 

vonatkozóan, szeptember 14-ig teljes 
tűzgyújtási tilalmat vezetünk be. Kül-
területen a tűzgyújtás engedélyhez kö-
tött, azonban itt az országos rendeletek 
az érvényesek. Minden esetben, mikor 
külterületen kívánnak tüzet gyújtani, 
tüzelni, akkor keressék fel ezzel kap-
csolatban a tűzoltóság szakhatóságát. 
Kérek mindenkit, hogy környezetünk 
védelme érdekében a tűzgyújtással 
kapcsolatos szabályokat tartsuk be. A 
kerti munkák másik velejárója a kerti 
gépek használata. A képviselő-testület 
ezen eszközök használatával kapcso-
latban is alkotott rendeletet, hogy elő-
segítse az egymás mellett élés írott és 
íratlan szabályainak betartását. A zaj-
jal járó munkákat (pl. betonkeverés, 
fűnyírás, gépi fűrészelés, stb.) mun-
kaszüneti és vasárnapok kivételével 
7 óra és 20 óra között lehet végezni. 
Tehát itt is vasárnap és ünnepnapon a 
kerti gépek használata tilos. Hétfőtől, 
szombatig viszont ezen tevékenység 

végezhető, amennyiben nem ünnep-
napra esnek ezek a napok.

A köztemetővel kapcsolatban, és 
annak rendjéről is van rendeletünk.  A 
temetőben a sírokon végzendő minden 
sírköves munkát annak megkezdése 
előtt az önkormányzatnak be kell jelen-
teni. Síremlék állításának, felújításának 
szándéka esetén a bejelentéshez mellé-
kelni kell, a síremlékhez készült méret-
arányos rajzot és a sírfelirat szövegét. 
A sírhelyek méreteit is be kell tartani. 
Az elbontott régi síremléket és az azzal 
kapcsolatos hulladékot az építtetőnek 
kell elvitetnie, a temető nem építési 
hulladéktároló! Kérjük, hogy a teme-
tőben a kijelölt szemetesbe dobják kü-
lön a mécseseket, műanyagot, külön a 
növényi hulladékot, mivel válogatottan 
történik a hulladék gyűjtése. 

Ezúton is köszönöm a segítségüket!

Csókakő, 2017. április 24.                                                                      
Fűrész György polgármester
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Az elmúlt hónapban is szép 
eredményeket értek el tanulóink, 
büszkék vagyunk rájuk és gratu-
lálunk nekik!

Az Országos Kaán Károly 
Természetismereti Verseny me-
gyei fordulóján Balázs Anna 5. 
osztályos tanuló II. helyezést ért 
el, Varga Barnabás 6. osztályos 
tanuló IV. helyezést ért el.

8. osztályos tanulók Laki An-
na, Burkali Vanessza, Dobszai 
Sára, Lóderer Dorka 8. helyezést 
értek el a BISEL- Tiszta víz- or-
szágos internetes környezetvé-
delmi versenyen.

Makk Péter 8. osztályos tanuló 
az országos „Itthon otthon vagy” 
földrajzversenyen a megyéből 
egyedüliként jutott tovább az or-
szágos döntőbe.

Március hónap tanulói:
1. osztály : Vass Laura, Trádler 

Péter, Németh Tamás
2. osztály: Czompó Léna,

Braun Borbála
3. osztály: Szimler Zsolt Tamás
4. osztály: Raposa Zoltán,

Appel Maja
5. osztály: Tóth Éva
6. osztály: Varga Barnabás
7. osztály: Bokor Tamás,

Németh Gábor
8. osztály: Burkali Vanessza

2017. április 20-21-én megtör-
tént a beiratkozás, szeptemberben 
12 fő első osztályos tanuló kezdi 
meg tanulmányait.

A beiratkozó gyermekek szü-
leinek köszönöm a bizalmat, ami 

remélem a fentiekben felsorolt 
eredményeink alapján megala-
pozott és egyben cáfolja azokat 
a hamis vádakat, amelyek a kis-
iskolákban tanulók hátrányairól 
szólnak, és kioltja azon tanács-
adók eszköztárát , akik a csóka-
kői – és minden falusi iskola – el-
len agitálnak. 

Nem ismerem a „tanácsadók” 
érveit, de az előbbiekben felsorolt 
eredmények tükrében  állíthatom, 
hogy hamisak.

Hamisak azért, mert nem tény-
szerűek, mert minden a faluból 
kiszakított gyermek csak a kárát 
látja, ha egy helyi, jól működő, 
kiemelkedő eredményeket elérő 
iskola helyett egy ismeretlen kör-
nyezetbe, óvodás társaitól eltávo-
lítva egy másik település iskolá-
jába jár – ha csak nem egy spe-
ciális képességű gyermekről van 
szó –, és ez a gyermek később az 
egész falu közösségében idege-
nül mozgó, barát nélküli felnőtté 
válik, aki sajnos minden érzelmi 
megrázkódtatás nélkül hagyja itt  
akár a szülőfaluját is.

Nem tisztem ítélkezni senki 
fellett sem, de a közel 40 éves pe-
dagógusi pályám alatt sok sikeres 
és ezért hálás gyermek szüleinek 
adtam tanácsot, és eddig mindig 
pozitív jelzést kaptam vissza.

Sok sikert kívánok a nem ide-
járóknak, de én mindig a gyer-
mek érdekeit néztem és HATÁ-
ROZOTTAN ÁLLÍTOM, HOGY A 
CSÓKAKŐI ISKOLA BÁRMELY 
SZAKMAI ÉS KÖZÖSSÉGÉPITŐ 
TEVÉKENYSÉGÉBEN FELVE-
SZI A VERSENYT A VÁROSI 
ISKOLÁKKAL, SŐT NYUGODT 
SZÍVVEL KIMONDOM, HOGY A 
KÖZÖSSÉGÉPITÉSBEN MESZ-
SZE MEGHALADJA. Ha az uta-
zás idejét nézzük és ezt a gyer-
mek valamelyik szakkörben – a 
13 szakkörből választhat – tölti 
el, nemcsak hasznos időtöltést 
jelent, hanem a gyermek akár rej-
tett készségeinek felszínre törését 
is elősegítheti. Ezt egyik más is-
kolában nem kapja meg!

Ha majd nem értjük, hogy a 
14 éves gyermek miért ideges, 
agresszív, türelmetlen, stb. akkor  
gondoljunk a 7 éves kori hajnali 
kelésre, a késői hazaérkezésre, a  
hazaérkezéskori és hétvégi barát-
nélküliségre, amikor nem tudja 
megbeszélni a közös heti élmé-
nyeket, pedig a – nyugodt lelkiis-
merettel kimondott – kiváló helyi 
iskolába 10 perc alatt ott lehetett 
volna, tovább építve az óvodai 
barátságokat és új barátok megta-
lálásának lehetőségét. 

ISKOLA ÉLET HÍREI

Eredmények csókakői 
iskola

Országos Móri
járásban

Városi
Iskolák

Közepes 
községek 
Iskolái

Kis
Községek 

Iskolái
Matematika 1486 1486 1485 1466 1427 1432
Szövegértés 1507 1494 1174 1475 1419 1410

Országos Kompetenciamérés eredményei: 6. osztály

Ezekből az eredményekből is jól látható, hogy a csókakői általános 
iskola tanulói kiemelkedően teljesítenek.
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Ne a saját érzelmeink rossz ta-
nácsadók „érvei”, hanem a gyer-
mekünknek adható legjobb lehe-
tőség alapos mérlegelése legyen 
döntésünk alapja.

Minden szakmai munkánkon 
túl nekem a legfontosabb az iga-
zi közösség kialakítása, hiszen a 
tudás mellett ez a legértékesebb, 
amit a gyermekek magukkal vi-
hetnek és mindenhol – elsősor-

ban a faluban – megtalálhassák 
az alkotáshoz, boldoguláshoz 
szükséges értelmi és érzelmi ér-
tékközösséget.

Április 12-én a Hangszíntér 
Művészeti Iskola zongora tanszék 
tanulói színvonalas koncertet ad-
tak a művelődési házban, gratu-
lálok tanítványainknak: Czompó 
Lénának, Hegedüs Borókának, 
Sörédi Andrásnak, Kiszely Rózá-

nak, Varga Barnabásnak, Bokor 
Tamásnak, Pap Marcelnak, Bo-
kor Ráhelnek.
Kérjük támogassák iskolánkat 

adójuk 1%-val:
A Csókakői Általános Iskoláért 

Alapítvány
18488209-1-07

Tisztelettel:
Bócz Éva

Tagintézmény- vezető

OVI HÍREI

Szeretettel köszöntjük az 
Édesanyákat a Katica csoportos 
gyerekek kedves gondolataival.

�

Anyát azért szeretem, mert 
mindent megtesz nekem. majd 
gyűjtünk rá sok pénzt, és veszünk 
quadot (benzinest). Nagyon jó 
anyával otthon lenni és játszani.

Anya annak a legjobban, ha 
nem veszekedünk, nem vagyunk 
rosszak és csöndben vagyunk.

�

Anyát azért szeretem, mert 
amikor én szeretném, mindig tár-
sasozik velem. Anya annak örül 
a legjobban, ha lát engem. Anya 
azt is szereti, ha segítek Neki mo-
sogatni, és elrakni a tányérokat. 
Anya ritkán szomorú, és ritkán 
mérges, mert én jó vagyok otthon.

�

Anyát azért szeretem, mert 
kedves hozzám, mert mindent 
megtesz értem, ami jó. Anya an-
nak örül a legjobban, ha segítek, 
amikor süt és főz. Anya akkor 
szomorú, ha nem hagyjuk abba a 
számítózást (vagy ilyeneket).

Anya a legjobban velünk sze-
ret játszani.

�

Anyát azért szeretem, mert 
kedves. Anya annak örül a leg-
jobban, ha jól viselkedek. Anyá-
val nagyon szeretek kirándulni, 
elmenni apához. Apa nagyon 
örül, ha meglátogatjuk.

�

A legjobb anyával játszani. 
Anya annak örül a legjobban, ha 
jó vagyok, és akkor szomorú, ha 
nem hagyom békén a tesóimat. 
Szoktam anyának segíteni rendet 
rakni a nappaliba, és akkor azt 
mondja köszönöm.

�

Anyát azért szeretem, mert 
este mindig mesél nekünk, el-
köszön tőlünk, betakar és meg-
puszil. Anya nagyon örül annak, 
ha viszek haza Neki rajzot, és én 
boldog vagyok, ha anya örül.

Nagyon szeretek anyával raj-
zolni (anya is szépen rajzol). 
Anya akkor szomorú, ha össze-
veszünk a Zalánnal és kiabálunk 
egymással.

�

Anyát azért szeretem, mert 
mindig elvisz valahova. Anya an-
nak örül a legjobban, ha azt mon-
dom Neki, hogy szeretem. Ilyen-
kor Ő is azt mondja, hogy szeret.

�

Anyát azért szeretem, mert fi -
nomakat süt és főz. Én is nagyon 
szeretek vele sütni, főzni. Egyszer 
csináltunk együtt „párizsi lecsót”. 
Nekem nem ízlett, de anyának és 
apának igen.

Nagyon jó anyával aludni, 
szeretem, ha este mesél nekem.

�

Anyát azért szeretem, mert 
mindig megdicsér. Anya soha 
nem szomorú, de néha mérges. 
Főleg akkor, ha kiabálunk a Léná-
val (Ő is akkor kezd el kiabálni).

Anya akkor boldog, ha mi bol-
dogok vagyunk.

Anyát annyira szeretem, mint 
a cukormázat.

Anyát azért szeretem, mert ad 
nekem játékot és sokszor meg-
ölel. Anya akkor boldog, ha én is 
megölelem és akkor szomorú, ha 
valamelyikünk sír.

Anya nagyon megdicsér en-
gem, ha egyedül összerakodok.

�

Anya annak örül a legjobban, 
ha nem taposom le a virágokat, és 
akkor szomorú, ha nem fogadok 
szót. 

Mindig azt mondja:- Csaba, 
viselkedj jól!- és én mindig fo-

Anyát annyira szeretem, mint a cukormázat!
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gadkozok neki. Egyszer jól visel-
kedek, máskor meg nem annyira 
jól.

Anyát azért szeretem, mert 
mindig segít nekem (pl. megfőzi 
az ebédemet).

�

Anyát azért szeretem, mert 
kedves. Anya annak örül a leg-
jobban, ha velem lehet együtt. 
Anya akkor szomorú, ha meg-
bántom, például nem jövök haza 
a szomszédból.

Ilyenkor bocsánatot kérek és 
megölelem.

�

Anyát azért szeretem, mert jó-
szívű. Anya jól bánik velünk.

Ha mi boldogok vagyunk, 
anya is boldog. Akkor szomorú, 
ha csúnyán bánunk egymással, 
rosszalkodunk. Ilyenkor azzal le-
het megvigasztalni, hogy bocsá-
natot kérünk és adunk egy nagy 
puszit.

�

Anyát azért szeretem, mert 
jószívű velem, jól bánik velem, 
kedves velem, mindent megtesz 
nekem, hogy jól érezzem magam. 

Anya akkor boldog, ha meg-
puszilom, megölelgetem.

Anya azt szereti a legjobban 
csinálni, hogy velem van.

Úgy szeretem Anyát, mint az 
életemet.

�

Anyát azért szeretem, mert 
mindig nagyon jól főz.

Anya nagyon örül, ha ajándé-
kot kap.

Anya akkor szomorú, ha rosz-
szalkodom. például felmászok a 
szekrényre.

Anyát úgy szeretem meg, hogy 
megölelem, adok neki két puszit.

�

Anya mindig szeret engem és 
én is mindig szeretem őt. 

Nagyon fi nomakat főz és foci-
zik velem.

Anyát azért szeretem, mert 
mindig megvigasztal, megölel.

Anya nagyon örül, ha odabú-
jok hozzá, és akkor szomorú, ha 
valami rosszat csinálok.

�

Anya annak örül, ha megöle-
lem, megpuszilom és odabújok 
hozzá. Én is szeretem, ha Anya 
megölel, megsimiz.

Anyával nagyon jó legózni.
Anya szerintem a legjobban 

kézműveskedni szeret, rajzolni, 
kivágni valamit.

�

Anyát azért szeretem, mert 
mindent megtesz értem (csinál 
nekem szilvásgombócot meg pu-
dingot). Nagyon jó palacsintát 
készít.

Anya annak örül, ha csinálok 
Neki gyöngyből szvecskét és ak-
kor szomorú, ha nem csinálok.

Anyát annyira szeretem, mint 
az angyalokat!

Anyát azért szeretem, mert na-
gyon kedves. A legjobb Anyával 
főzni (pl. tejbedarát) és lovas kár-
tyával játszani. 

Anya akkor boldog, ha rend 
van a házban.

Anyát annyira szeretem, mint 
Apát- NAGYON!

�

Anyát azért szeretem, mert 
mindent megtesz nekünk. 

Anya akkor boldog, ha nem 
csinálunk kupit.

Ha Anya szomorú, én megvi-
gasztalom, megölelem és megpu-
szilom.

A legjobb Anyával labdázni és 
boltba menni.

�

Anyát azért szeretem, mert 
játszik velem. A legjobb Anyával 
Barbie-zni.

Anya nagyon jól tud főzni- a 
hagymakrémlevest és a paradi-
csomlevest mindig megeszem.

Anya nagyon hiányzik, azt 
szeretném, hogy a család együtt 
otthon legyen.

�

Anyát azért szeretem, mert 
sokszor ad nekem puszit. Szinte 
mindig puszilgat. Anya csak ak-
kor szomorú, ha nem puszilhat 
meg.

Anya nagyon örül, ha kap tő-
lem virágszirmot.

- Megmondanád, mennyire 
szereted Anyát?

- Mondjuk úgy, hogy IMÁ-
DOM!

�

Anyát azért szeretem, mert 
kedves velem. Anya boldog, ha 
jó vagyok és segítek a testvére-
imnek.

A legjobb dolog Anyával főz-
ni. Segítek mosogatni, takarítani.

Ha hazajövök az oviból, min-
dig megölelem, megpuszilom és 
ennek Ő nagyon örül.

Este lefekvéskor mindig mon-
dom Neki, hogy szeretem.

Összeállította: Szakács Zsuzsi
Csókakői Mesevár Óvodáért 

Közhasznú Alapítvány
18503302-1-07
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 „Én Uram és én Istenem!” 
Jn 20, 28

Április 30-án vasárnap temp-
lomainkban ünnepélyes búza-
szentelést tartunk Szent Márkhoz 
kötődően.

A héten, keddi napon a lelki-
pásztori körzet hittanosainak fo-
citornát szerveztünk 7 csapattal 
Magyaralmáson. Köszönjük a 
magyaralmásiak vendégszerete-
tét, szervezését. Első helyezett 
Bodajk, második helyezett Fehér-
várcsurgó csapata lett, harmadik 
pedig az Iszkaszentgyörgy – Isz-
timér közös csapata. Gratulálunk!

Bodajk
A jövő vasárnap búzaszente-

lést tartunk Szent Márkhoz kötő-
dően, vasárnap délután 4 órakor a 
Csókakői vasúti megállónál lévő 
kőkeresztnél imádkozunk a jó 
termésért, ott találkozunk.

Magyaralmás
Jövő vasárnap a búzaszentelést 

a múlt évben is megtartott körme-
nettel imádkozzuk a 11 órai litur-
gia után a település határában.

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
Április

23. v. 15.30 Iszkaszentgyörgy Szent György napi szentmise 
utána imádság a grófi  Kriptánál

29. szo
16.00 Bodajki kegytemplom Családos szentmise
17.00 Bodajk Plébánia Elsőáldozási felkészülés II. (Oltá-

riszentség)

30. v.
Templomainkban Könyörgő nap - Búzaszentelés

16.00 Bodajk (csókakői vas. meg-
állónál)

Búzaszentelés

6-7. Hivatáshétvége

6. szo.

10.00-
15.00

Bodajk – Gaja völgy Hivatásnap

18.00-
20.00

Bodajk Plébánia Jegyesoktatás III.

13. szo.

15.00- Fehérvárcsurgó Kaszap 
Központ

Családi nap

17.00-
21.30

Bodajki kegytemplom Fatimai imaóra

14. v. 9.30, 11.00 Bodajk, Csákberény,
Fehérvárcsurgó

Elsőáldozás

EGYHÁZI HÍREK
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Liturgikus elmélkedés
Szent Ágoston püspök

beszédeiből
(Sermo 8 in octava Paschae 1, 4: 

PL 46, 838. 841)
Új teremtmény Krisztusban

Hozzátok szól beszédem, akik 
most született gyermekek vagy-
tok, Krisztusban kicsinyek, az 
Egyház új hajtásai, kik az Atya 
kegyelme, az Anyaszentegyház 
termékenységének bizonyságai 
vagytok, szent sarjadék, új csa-
pat, megtiszteltetésünk virága és 
munkánk gyümölcse, örömünk és 
koszorúnk vagytok mind, akik itt 
álltok az Úrban.

Apostoli szavakkal fordulok 
hozzátok: Öltsétek magatokra 
Urunkat, Jézus Krisztust, és ne 
dédelgessétek testeteket, nehogy 
bűnös kívánságokra gerjedjen 
(Róm 13, 14), hogy az életben is 
felöltsétek azt, akit a szentségben 
felöltöttetek. Mert mindannyian, 
akik megkeresztelkedtetek Krisz-
tusban, Krisztust öltöttétek ma-
gatokra. Nincs többé zsidó vagy 
görög, rabszolga vagy szabad, 

férfi  vagy nő, mert mindannyian 
eggyé lettetek Krisztus Jézusban 
(Gal 3, 27-28).

Ugyanez az ereje a szentségnek; 
ugyanis ez az új élet szentsége, és 
ez az új élet most azzal kezdődik, 
hogy minden eddig elkövetett bűn 
bocsánatot nyer, s ez az élet tö-
kéletessé lesz a halottak feltáma-
dásakor. A keresztségben ugyanis 
eltemetkeztetek Krisztussal együtt 
a halálba, hogy miként Krisztus 
feltámadt a halálból, úgy ti is új 
életre keljetek (vö. Róm 6, 4).

Most pedig éljetek majd a hi-
tünk szerint, ameddig csak az 
Úr engedi, hogy ebben a halan-
dó testben zarándokoljatok: a ti 
biztos utatok pedig, akihez töre-
kedtek is, maga az emberré lett 
Krisztus Jézus, aki oly kegyes 
volt, hogy értünk emberré lett. Ő 
ugyanis sok kedvességet tartogat 
azok részére, akik őt félik, és ezt 
majd azok elé tárja, és tökéletes-
sé teszi azoknak, akik benne re-
mélnek, hiszen az, amit most még 
csak reményben kaptunk meg, 
majd valóságban is a mienk lesz.

Ma van újjászületéstek nyol-

cadik napja; ma kapjátok meg 
hitünk látható jelét, miként az ős-
atyák korában is a testi születés 
nyolcadik napján volt a körülme-
télés. Ezért maga az Úr is testi 
halálával magát kiüresítette, és 
ugyanabban a testében – amely 
többé már meg nem hal – feltá-
madt, és a vasárnapi napot meg-
pecsételte a saját feltámadásával. 
Ez a nap a szenvedése utáni har-
madik nap, a napok sorrendjében 
pedig szombat után a nyolcadik 
nap, vagyis a hét első napja.

Ezért ti is, mivel megkaptátok 
ezt a szentséget, és a Szentlélek 
foglalóját is lelketekbe vettétek, 
még nem a teljes valóságban, de 
már a biztos reményben, ha fel-
támadtatok Krisztussal, keressé-
tek, ami fönt van, ahol Krisztus 
ül az Isten jobbján. Ami ott fönt 
van, arra legyen gondotok, ne a 
földiekre. Hiszen meghaltatok, és 
életetek Krisztussal el van rejtve 
az Istenben. Amikor majd Krisz-
tus, a ti életetek megjelenik, vele 
együtt ti is megjelentek dicsősé-
gesen (Kol 3, 1-4).

Csókakő, 2017. április 24.                                                                                               
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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F I G Y E L E M !

Csókakővárat a községi ön-
kormányzat üzemelteti. Ezzel 
kapcsolatban a képviselő-testület 
a nyitva tartás időpontját a kö-
vetkezőképpen határozta meg. 
A várat a jövőben meghatározott 
nyitva tartási rend szerint üzemel-
tetjük, a képviselő-testület határo-
zata szerint.

Téli nyitvatartási időszak: 
november 1-től – március 31-ig 
9 órától 17 óráig fog tartani. A 
nyitvatartási idő lejártát követően 
a várat bezárjuk.

Nyári nyitvatartási időszak: 
április 1-től – október 31-ig 9 
órától este 21 óráig fog tartani. A 
nyitvatartási idő lejártát követően 
a várat bezárjuk. 

Az új nyitvatartási rendet, a 
nyári nyitvatartási időszakkal 
kezdtük el, április 1-én.

A vár látogatása továbbra is 
INGYENES! 

A parkoltatási rend szerint, 
a fi zetős parkolók a következő 
közterületeken vannak kijelölve 
Nagy-Magyarország tér, Hegyal-
ja utca, Zrínyi utca és Vértesi utca. 
A parkolási díjat sms-ben, vagy 

szombat, vasárnap parkolóőrnél 
készpénzben is meg lehet fi zetni. 
A parkolási díj 500 Ft/nap. 

Jelenleg a nyári nyitvatartá-
si rend van érvényben, a várban. 
Kérjük lakosainkat, hogy látoga-
tás szervezése, vagy kirándulás 
esetén, a fent közölt információk 
alapján járjanak el. Köszönjük!

Csókakő, 2017. április 24.
Csókakő Községi Önkormányzat

 

VÁRHÍRADÓ

Azt gondolta az ember fi a-lá-
nya, hogy már kellően megszen-
vedte a telet, a hideget, a fagyot-
legyen bármi is az oka, ennek a 
rekordokat döntögető időjárás-
nak. De úgy tűnik, hozzá kell 
szoknunk a szélsőségekhez és 
hát, ó Istenem ...csak a szőlőt, a 
gyümölcsfákat, a virágokat, a fű-
tés nélkül élőket, a nyári gumival 
közlekedőket és természetesen 
a Barkócaberkenye fákat védd 
meg!

Szerencsére tánccsoportunk 
meleg szeretetén nem fogott az 
áprilisi fagy és beindultak már a 
kora tavaszi fellépések is. Már-
cius idusán kitettek magukért 
ifjú legényeink. Lassanként már 
bizony letáncolják a fölnőtteket! 
Imádott verbunkjukat a Gánton 
levő Megyei Integrált Szociális 
Intézményben is bemutathatták. 
Az ott lakók láttán az emberek 

többsége inkább elfordul. Azon-
ban a mi kis hajtásaink ily’ módon 
megtanulják, hogyan is kezeljék 
őket. A csókakői ünnepségeken 
pedig, nem mint Barkócások 
táncoltak. Egyszerű diákokként, 
megmutatva mit tanultak sulin 
kívül, amitől egy iskolai rendez-
vény színesíthető!

Tánccsoportunk nem csupán 
helyi gyerekekből áll. Csákbe-
rényből lassan kisbusz is indul-
hatna, hiszen annyian járnak nem 
csak próbákra, de fellépni is. At-
tila lehet, hogy nem a legharsá-
nyabb táncos, de ugyanolyan lel-
kesen és pontosan üti a csapáso-
kat, mint a többiek. Eszter, Évi és 
a két Anna pedig-régi táncosként- 
magabiztos párként ropja, bárki-
vel. Mindegy az, hogy ki honnan 
jön, összetartoznak. Összetarto-
zunk. Kisbéri tanáraink pedig úgy 
tűnik, húzzák magukkal az ottani 

táncos lábú diákjaikat. Reméljük 
Ők is tartós és aktív tagokká vál-
nak majd.

Az idei locsoló bálunkat ismét 
a gyerekek tánca nyitotta meg. 
Samu Zoliék nem kis meglepetést 
okoztak, hiszen a gyakorlás alatt 
elég volt nekik egyszer végig-
hallgatniuk a koreográfi a zenéjét 
s máris magától értetődően aján-
lották fel: élő zenét szolgáltatnak 
a tánchoz! Izgalom volt bőven, 
meg mosoly és a tánc végén illő-
en sőt, férfi asan köszönték meg 
legényecskéink a prímásnak a 
zenét. A bálba egyre több szülő 
kísérte el gyerekeit és egyre több 
anyuka-apuka állt be táncolni- 
nem feltétlenül néptáncra alkal-
mas cipőben is! Voltak olyanok 
is, akik csupán nézelődtek, be-
szélgettek vagy egyszerűen csak 
jól érezték magukat. Nem kellett 
pesztrát hívni a gyerekhez, hiszen 

LOCSOLÓS BERKENYE
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együtt volt az egész család. Sorra 
érkeztek a tombolák, a sütemé-
nyek, a vendégek. Az idei tom-
bolasorsolást teljes egészében a 
gyerekek vezényelték le s mint a 
mesében, a felajánlott élő nyuszik 
is jó helyre kerültek. A remek es-
tének már túl az éjfélen lett vége, 
de még volt idő aludni kicsit a 
locsolás előtt. Köszönet minden-
kinek, aki bármily’ módon támo-

gatta a bál létrejöttét, vagy hoz-
zájárult a hangulat fokozásához 
táncával, zenéjével, vagy csupán 
Önmagával! 

A Barkócás lányok idén sem 
fognak elhervadni, az már biz-
tos. Ha nem is literszám kaptuk 
idén a vizet, két kis hajtásunk 
apukája egy-egy szál, vízbe már-
tott virággal locsolt, szép erdélyi 
hagyomány szerint. Köszönjük 

ezt a Kiszely apukáknak és per-
sze minden Barkócás kis és nagy 
legénynek a locsolást, valamint a 
szebbnél szebb zöld erdő mentes 
locsolóverseket!

Reméljük most már a jó idő is 
beköszönt végre, hogy fellépése-
inken a viselet megfelelő viselet 
legyen!

ErdődiOrsolya
a tánccsoport fi rkásza

Kosztolányi Dezső

2. rész.

Könyvtárunk mottója: 

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

Kinek mi a feladata a KSZR-
ben (Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer)? 

Miért változtatta meg jelentő-
sen könyvtárunk helyzetét a csat-
lakozás? 

Ebben a rendszerben A Vörös-
marty Mihály Könyvtár az ellátó 
könyvtár. Csókakő, Könyvtári, 
Információs és Közösségi Hely 
néven a szolgáltató hely. 

„A KSZR célja, hogy az 5000 
főnél kisebb lakosságszámú tele-
püléseken élők minőségi könyv-
tári szolgáltatásokhoz jussanak. 
Törvény alapján szabályozott 
szakmai tevékenységet folytat. 
Ez  folyamatos együttműködést, 
rendszeres szolgáltatás-szerve-
zést, helyszíni látogatásokat, ta-
nácsadást, értékelést, valamint 

KÖNYVTÁRI HÍREK

gyakorlati segítségnyújtást jelent. 
Az ellátó könyvtár és a szolgál-
tató helyek kölcsönös munká-
ja teheti sikeressé a rendszer 
működését. A Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár, mint nyilvános 
szolgáltató könyvtár a 39/2013. 
(V.31.) EMMI rendeletben foglal-
tak szerint a mindenkori költség-
vetési törvényben meghatározott 
kiegészítő támogatás terhére vég-
zi a Fejér megyei kistelepülések 
ellátását a KSZR keretei között. A 
könyvtári ellátásnak négy fő terü-
lete van: a dokumentum-ellátás, 
az információszolgáltatás, az esz-
közbeszerzés, és a rendezvény-
szervezés. Ez a négy pillér segít 
abban, hogy a megyében egysé-
ges szintre kerüljenek a jelenleg 
nagyon különböző színvonalon 
működő, teljesítő könyvtárak. ”

Hogyan is néz ez ki a gyakor-
latban?

A munkatársak áttekintették a 
gyűjteményt, illetve annak álla-
potát; a nyilvántartást; felmérték 
az informatikai felszereltséget; 
az egyéb eszközök számát, és a 
könyvtárhelyiség méretét, álla-

potát. Mivel a honvédségtől ka-
pott jelentős számú gyűjteményt 
a meglévővel egyesíteni kellett, 
megfelelő méretű helyiséget kel-
lett keresni. A lehetőségeket mér-
legelve a jelenlegi bizonyult a 
legmegfelelőbbnek. Párhuzamo-
san működött a könyvtár, és köz-
ben elkezdődtek a tényleges mun-
kák az új helyen. Falbontás, fűtés 
és villanyszerelés, festés, majd a 
laminált padló leterítése. A köl-
tözés előtt 2015 tavaszán, majd 
őszén, heteken keresztül folyt a 
honvédségi könyvtár feltárása. 
Ezt a fehérvári munkatársakkal 
végeztem. Nagyon sok könyvtől 
meg kellett válni elavultsága és a 
méltatlan tárolásból eredő állapo-
ta miatt. A használható könyvek 
egy része a jelenlegi könyvtár ál-
lományában van, egy részét még 
abban az évben Nyárádszeredára 
vitte a Polgármester úr, a munka-
társaival. 

2015 őszén rövid időre be kel-
lett zárni a könyvtárat, hogy a 
tényleges költözés megkezdőd-
jön. Hosszas méregetések után 
sikerült a régi polcokkal ( és két 
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szép ajándékba kapott új polccal) 
berendeznem a könyvtárat. Jól 
el tudtam különíteni a felnőtt, a 
gyermek, az ifjúsági és szakköny-
veket. Ezen belül a népszerű kri-
mi és romantikus könyvek is kü-
lön helyre kerültek. Egy kellemes 
olvasósarkot is ki tudtam alakí-
tani nem beszélve a gyerekek bi-
rodalmáról. Így november 23-án 
újra  kinyithatott a könyvtár. 

Mindenki nagy örömére és 
megelégedésére történt mindez. A 
havonta egy alkalommal közleke-
dő „Könyvtári járat”-tal sikerült a 
távolságot is leküzdeni. Biztatok 
minden kedves érdeklődőt, hogy 
használja ki a lehetőséget. 

Elkezdődött tehát, illetve foly-
tatódott a munka. A lakosság (a 

mai napig) szívesen használja a 
közben újra megújult könyvtárat. 
Újra? Igen, mert az Önkormány-
zat ezzel még nem gondolta, 
hogy  a munka elvégeztetett. A 
Kistelepülések könyvtárainak 
szakmai eszközfejlesztése, kor-
szerűsítése című NKA pályázatot 
a település benyújtotta, és a má-
sodik körben megnyerte .Ez nagy 
előrelépési lehetőséget jelentett.

A pályázati anyag elkészíté-
sét segítette, hogy megtörtént a 
könyvtár egységes arculatának 
kialakítása, fi gyelembe véve a hi-
vatalos KSZR ajánlást is. A me-
gyei könyvtár szakmai bírálatot 
készített a pályázathoz. A megyé-
ben az egységes arculat kialakítá-
sához a bútorok és berendezések 

formai kialakítása során elvárás 
volt: pl.: a színek, anyagok kivá-
lasztása, meghatározása, a deko-
rációs elemek tervezése.

A munkálatok 2016 tavaszán 
elkezdődhettek. Újra le kellett 
szedni a már helyükre került 
könyveket, hogy az új polcokat 
fel lehessen állítani. Nagy munka 
volt, de a végeredmény magáért 
beszél. A tervezővel Kegye Krisz-
tinával, a kivitelezővel Bognár 
Lászlóval létrejött gyümölcsöző 
együttműködés eredménye, hogy 
a helyi igényeket, sajátosságokat 
is fi gyelembe véve egy korszerű, 
esztétikus, igényes könyvtárat ve-
hetett birtokba még a nyári szünet 
előtt az olvasóközönség. 

(folytatjuk) 
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BORRENDI KRÓNIKA

Fajta Évjarat Bizkód Bizsorsz Érem Különdíj Név

Irsai Olivér 2016 1 22 Arany  Szili Sándor és Fiai Pincészet

Sárga muskotály 2016 2 49 Arany  Kis Miklós 

Pinot blanc 2016 1 20 Arany  Lakatos István 

Királyleányka 2016 2 39 Arany  Szűcs Mihály 

Irsai Olivér-Ottonel muskotály 2016 1 23 Arany  Takács József 

Rajnai rizling 2016 2 42 Arany  Visegrádi József 

Olaszrizling 2016 1 13 Arany  Gál Lajos 

Chardonnay 2016 2 47 Arany  Geszler Családi Pincészet 

Chardonnay 2016 2 46 Ezüst  Szili Sándor és Fiai Pincészet

Szürkebarát 2016 1 19 Ezüst  Lőrincz Ottó 

Generosa 2016 1 21 Ezüst  Lincz István 

Chardonnay 2016 2 44 Ezüst  Geszler Családi Pincészet 

Rozé 2016 2 53 Ezüst  Takács József 

Rizlingszilváni 2016 1 11 Ezüst  Szűcs Mihály 

Olaszrizling 2016 1 16 Ezüst  Zsolnai András 

Szürkebarát 2016 1 18 Ezüst  Horváth Csaba 

Ezerjó 2016 1 9 Ezüst  Szili Sándor és Fiai Pincészet

Leányka 2015 2 43 Ezüst  Szili Sándor és Fiai Pincészet

Királyleányka 2016 2 38 Ezüst  Bene Balázs 

Bianca 2015 2 37 Ezüst  Fűrész György 

Olaszrizling 2016 1 14 Ezüst  Huzimec Zoltán 

Rajnai rizling 2016 2 41 Ezüst  Huzimec Zoltán 

Merlot 2016 1 25 Ezüst  Lincz István 

Ezerjó 2016 2 34 Ezüst  Takács József 

Ezerfürtű 2016 1 5 Bronz  Szkok Pál 

Ezerjó 2016 2 35 Bronz  Szűcs Mihály 

Sauvignon blanc 2016 2 48 Bronz  Balaskó József 

Chardonnay 2016 2 45 Bronz  Gál Lajos 

Rizlingszilváni 2016 1 12 Bronz  Huzimec Zoltán 

Zöldszilváni 2016 2 40 Bronz  Gál Lajos 

Vegyes fehér 2016 1 3 Bronz  Lőrincz István 

Rizlingszilváni 2016 1 10 Bronz  Bene Balázs 

Vegyes fehér 2016 1 4 Bronz  Visegrádi József 

Rozé 2016 2 52 Bronz  Balaskó József 

Ezerjó 2015 1 7 Bronz  Fűrész György 

Vegyes fehér 2016 2 26 Bronz  Kaiser Tibor 

Ezerjó 2016 1 8 Bronz  Szent Donát Borrend 

Ezerjó 2015 2 33 Bronz  Szent Donát Borrend 

Vegyes fehér 2016 1 1 Bronz  Bene Balázs 

Ezerjó 2016 2 32 Bronz  Kiss Bálint 

Rozé 2016 2 51 Bronz  Visegrádi József 

Vegyes vörös 2016 1 24 Bronz  Kiszely Dávid 

Rozé 2016 2 50 Bronz  Törő Gábor 

Olaszrizling 2016 1 15 Bronz  Tóth Nikoletta 

Zéta 2016 1 17 Bronz  Horváth Csaba 

Vegyes fehér 2016 2 31 Bronz  Lőrincz Ottó 

Vegyes fehér 2016 1 2 Oklevél  Vágó Kálmán 

Ezerjó 2016 1 6 Oklevél  Kaiser Sára 

Vegyes fehér 2016 2 27 Oklevél  Szkok Pál 

Bianca 2016 2 36 Oklevél  Palocsai Jenő 

Vegyes fehér 2015 2 30 Oklevél  Fűrész Györgyné 

Vegyes fehér 2016 2 29 Oklevél Fűrész György
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SPORT

CSÓKAKŐI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG 2017. FEBRUÁR 18.

Az idei évben február 18-án a Művelődési Házban rendezték meg Csókakő Asztalitenisz Bajnokságát. 
A versenyen 18 fő vett részt négy kategóriában. A bajnokságot Molnár István címzetes testnevelő tanár 
bonyolította le, akinek ezúton is köszönjük a segítséget.            

Csókakői Asztalitenisz Bajnokság Férfi  2017
M Gy D V G-V P

1. Kis Miklós 8 8 0 0 16-0 24
2. Vass Zoltán 8 6 0 2 13-6 18
3. Kiszely Dávid 8 6 0 2 13-7 18
4. Balogh Péter 8 6 0 2 13-7 18
5. Fűrész György 8 3 0 5 6-11 9
6. Gerhard Höltke 8 2 0 6 7-13 6
7. Fehér András 8 2 0 6 6-12 6
8. Vécsei András 8 2 0 6 6-12 6
9. Francois Hennequet 8 1 0 7 2-14 3

Csókakői Asztalitenisz Bajnokság Fiú 2017
M Gy D V G-V P

1. Szabó Balázs 4 4 0 0 8-1 12
2. Bokor Tamás 4 3 0 0 7-2 9
3. Kiszely Vince 4 2 0 2 4-4 6
4. Papp Marcell 4 1 0 3 3-7 3
5. Balogh Márk 4 0 0 4 1-8 0

Csókakői Asztalitenisz Bajnokság Női 2017
M Gy D V G-V P

1. Pálfi  Tímea 3 3 0 0 6-0 9
2. Fehér Georgina 3 2 0 1 4-2 6
3. Kapitány Aranka 3 1 0 2 2-4 3
4. Sinkó Judit 3 0 0 3 0-6 0

Csókakői Asztalitenisz Bajnokság Páros 2017
M Gy D V G-V P

1. Kis Miklós – Vass Zoltán 5 5 0 0 10-0 15
2. Pálfi  Tímea – Szabó Balázs 5 3 0 2 8-2 9
3. Fehér Georgina – Fehér András 5 2 0 3 5-6 6
4. Fűrész György – Gerhard Höltke 5 2 0 3 5-7 6
5. Balogh Márk – Balogh Péter 5 2 0 3 4-8 6
6. Bokor Tamás – Papp Marcell 5 0 0 5 1-10 0

M = Mérkőzés
Gy = Győzelem
D = Döntetlen
V = Vereség
G-V = Győztes játszma - Vesztes játszma
P = Pontszám
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