
1XXI. évfolyam 10. szám

Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt hónapban immár 
tizenkilencedik alkalommal ren-
deztük meg a Csókakői Várjá-
tékokat. Remélem, mindenki 
megtalálta a rendezvényen az ér-
deklődésének megfelelő műsort 
és egy kicsit visszarepíthettük 
az ide látogatókat a középkorba. 
Minden önkéntesnek, segítőnek 
ezúton is köszönöm a munkát és 
a rengeteg segítséget!

Sajnos a Várjátékokat meg-
előző héten, és azt követően Csó-
kakőn több közlekedési baleset 
is bekövetkezett, a Kossuth utca 
mentén, illetve a 81-esen. Az 

első balesetben, melynek része-
se, okozója voltam, „csak” anya-
gi kár keletkezett. Majd másnap 
súlyosabb közlekedési balesetben 
ketten sérültek meg, rá egy hétre 
pedig gyalogos gázolás történt, 
ahol egy 24 éves lakótársunkat 
ütött el a busz, sajnos az ő életét 
már nem tudták a mentősök meg-
menteni. A belterületen történt 
baleseteket követően a csókakői 
elágazó közelében, pedig ketten 
életveszélyes sérüléseket szen-
vedtek, ketten pedig meghaltak. A 
csókakői gyászoló családnak, és a 
gyászoló családoknak a magam, 
és az önkormányzat nevében ez-
úton is őszinte részvétet kívánok! 

A sérülteknek pedig mielőbbi 
gyógyulást és felépülést! Kérek 
mindenkit, hogy a Kossuth Lajos 
utcában, és minden utcánkban a 
sebességkorlátnak megfelelően 
legfeljebb 50 km/órás sebesség 
betartásával, vagy annál keveseb-
bel haladjunk. Fokozottan ügyel-
jünk a balesetek elkerülése végett 
a gyorshajtás elkerülésére, gye-
rekintézményeinknél fi gyeljünk 
a gyerekeinkre is, és lehetőleg 
lassítva közelítsük meg ezeket a 
veszélyes szakaszokat. Minden-
kit hazavárnak! Köszönöm az 
együttműködést, és a segítséget! 

Csókakő, 2017. szeptember 30.                                                        
Fűrész György polgármester

2017. október, XXI. évfolyam 10. szám
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ISKOLA ÉLET HÍREI

BALESETEK MARGÓJÁRA

Én tudom, hogy a mai felgyor-
sult világunkban, mindenki rohan 
és siet. Egyre jobban megvalósul 
az, az egykor utópiának gondolt 
dalszöveg, hogy „álmaimat gé-
pek rázzák, hogy ne tudjak alud-
ni, hogy folyton fáradt legyek és 
ne érdekeljen semmi, de semmi”. 
S azt látom, hogy már ébren is 
megvalósul a nóta szövege. Te-
lefonjukba bámulva közlekednek 
a gyalogosok, fi atalok fejelik le a 
villanyoszlopot, autósok vezetés 
közben messengereznek, telefo-
noznak, miközben a gázpedált tö-
vig nyomják. Mindeközben bal-
esetek, fi gyelmetlenség, s az oda 
nem fi gyelés, a fáradtság is szedi 
az áldozatait. Egy kicsit álljunk 
meg, és gondolkozzunk el azon, 

hogy érdemes e sietni, érdemes 
e 90-el reggel száguldani lefelé 
Kossuth utcán, vagy nem fi gyel-
ni miközben a veszélyes üzemet 
jelentő kényelmes autónkban 
ülünk? Figyelünk-e arra, ha ve-
szélyes kereszteződést közelítünk 
meg? Előzékenyek vagyunk-e a 
másikkal szemben, ha nem tud 
kijönni a beláthatatlan kereszte-
ződésből a másik? Gondolunk-e 
az óvoda előtt, vagy az iskola 
előtt, hogy szertelen vidám gye-
rekek szaladhatnak elénk, s ennek 
okán visszavesszük a tempót? 
Vagy csak a reggeli fáradtságban 
a napi rutint követve nyomjuk a 
gázt? Mindenkit, bennünket is 
haza várnak, s higgye el minden-
ki nincs rosszabb annál, amikor a 
csattanás után mély csend üli meg 
a történelmi tájat, mikor egy pil-

lanatra megáll az idő. Épp ezért 
tisztelettel kérek mindenkit, hogy 
fi gyeljünk egymásra, óvatosan, a 
szabályok betartásával közleked-
jünk, a gyorshajtást meg felejtsük 
el, mert nem éri meg néhány per-
cért kockáztatni! Köszönöm az 
együttműködést és a segítséget!

Az önkéntes tűzoltóinknak, és 
a polgárőreinknek pedig ezúton 
köszönöm a baleseteknél tanúsí-
tott lélekjelenlétet, műszaki se-
gítséget és forgalomirányítást. 
Remélem, hogy nem kell igénybe 
vennünk többé a szakszerű segít-
ségüket éles helyzetben önkén-
teseinknek, és csak gyakorlaton 
láthatjuk a helyi erők felkészült-
ségét!

Csókakő, 2017. szeptember 30.
Fűrész György polgármester

Becsengettek …

Ez a nyári szünet is olyan 
gyorsan múlt el, mint a többi. 
Azért remélem, hogy mindenki-
nek sikerült kipihennie az elő-
ző év fáradalmait, és energiával 
megtelve, újult erővel, tele tudás-
vággyal, tenni akarással vág neki 
a következő tanévnek. A szept-
ember 1-jén 8 órakor megszólaló 
csengő azt jelezte mindenkinek, 
hogy BECSENGETTEK, kezdő-
dik egy újabb tanév. A nagyobbak 
már ismerősként léptek be reggel 
az ajtón, tudják mi vár rájuk, de a 
legkisebbek még csak kóstolgat-
hatták, hogy milyen is az iskola. 
Bízunk abban, hogy egyetlen kis-
iskolás sem fog csalódni ebben 

az intézményben, és nagy szere-
tettel fog mindennap belépni az 
épületbe. A tanító nénik nagy iz-
galommal készültek tanítványaik 
fogadására és varázsolták széppé, 
otthonossá a tantermeket. 

Az ötödikesek életében is egy 
új szakasz kezdődik. Felsősök 
lettek, ami azt is jelenti, hogy ki-
kerülnek abból a védőburokból, 
ami alsóban körülölelte őket. Ta-
nítóik mindig kéznél voltak, bár-
mikor rendelkezésükre álltak. A 
felsős osztályfőnökükre is mindig 
számíthatnak majd, de annyi időt 
már nem tudnak együtt tölteni, 
mint az alsós tanítókkal. 

A nyolcadikosok az általános 
iskola utolsó évét kezdik el. Nem 
lesz könnyű számukra ez a tan-

év, hiszen felvételizni fognak és 
év végén két kompetencia mérés 
is vár rájuk. Ahhoz, hogy terveik 
valóra válhassanak és bekerülje-
nek abba a középiskolába, ahova 
szeretnének, sokat kell tenniük. 
Ebben segítenek tanáraik, de fel-
vételi előkészítőkön is lehet még 
pluszban is készülni. Csak élni 
kell ezekkel a lehetőségekkel, és 
akkor biztos lesz a siker. Peda-
gógus kollégáimmal abban re-
ménykedünk, hogy előbb-utóbb 
minden tanuló belátja majd, hogy 
tanulás nélkül nem lehet tudáshoz 
jutni, tudás nélkül pedig nem le-
het az életben boldogulni.

Sokan voltak táborban, Fo-
nyódligeten és az iskolai napkö-
zis táborban is.
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Kedves Szülők!
Minden tanév újabb és újabb 

feladatokat jelent. És nemcsak 
a gyermekek, de a szülők és pe-
dagógusok számára is. Szükség 
lesz a fi gyelmükre, a türelmükre, 
a példamutatásukra. Közös mun-
kánk során a partneri együttmű-
ködést tartom a legfontosabbnak. 
Ez adhat a gyermekeinknek olyan 
hátteret, alapot, amely a legopti-
málisabb fejlődésüket biztosítja, 
a tehetségüket felszínre hozza, 
személyiségüket harmonikussá 
teszi.

A tanévkezdéskor nemcsak 
a diákok tesznek fogadalmat az 
eredményesebb tanulásra vagy a 
szülők a nagyobb odafi gyelésre, 
hanem mi is: még jobb eredmé-
nyeket, sikeresebb programokat 
szeretnénk. Ez így van rendjén, 
hiszen ebben a tanévben is meg 
kell tenni mindent annak érdeké-
ben, hogy iskolánkban az értelmi, 
érzelmi és testi kultúra fejleszté-
sének egysége megvalósuljon. A 
kiemelkedő teljesítménynek ez az 
egység a biztosítéka. Diákjaink 
országos kompetenciamérésen 
átlag feletti eredményéhez gra-
tulálok mindannyiótoknak. Kí-
vánok a tanév végéig kitartó erőt, 
elhivatottságot és természetesen 
lelkes, tanulni vágyó, vidám diá-
kokat, segítő, együttműködő szü-
lőket.

Ettől a tanévtől az alsó tagoza-
tosok iskolaotthonos tanrendben 
tanulnak, a felső tagozatosok szá-
mára tanulószobát szervezünk. A 
tanórák délután 16 óráig tartanak, 
a délutáni foglalkozás alóli fel-
mentést a szülő kérésére az igaz-
gató adhat. A tanítási órák 8 órakor 
kezdődnek, a tanulóknak 7.45-re 

kell megérkezniük az iskolába. 
Iskolánk nyitva tartása reggel 7 
órától délután fél 5-ig. Lehetőség 
van menzai ellátás igénybevételé-
re is. Iskolánk létszáma 108 főre 
emelkedett. A számított létszá-
munk 118 fő. A hit- és erkölcstan, 
etika tantárgyak oktatása tovább 
folytatódik, a hit- és erkölcstan 
órákat Bokorné Sörédi Zsuzsanna 
fogja tanítani. 

A tantárgyfelosztásunk a kö-
vetkező képpen alakult:

1. osztály: Koósné Kenessey 
Éva, Steiner Lajosné
2. osztály: Kapitány Aranka, 
Fűzi Katalin
3. osztály: Bognár Gáborné, 
Felker Linda, december 1-től 
Bodor Klára
4. osztály: Moór Zsanett
5. osztály: Kamocsa Eszter né-
met- történelem szakos tanár
6. osztály: Szabó Tímea bio-
lógia- földrajz- német szakos 
tanár
7. osztály: Fiala Eszter magyar 
szakos tanár
8. osztály: Pataki- Huszár Rita 
matematika-informatika sza-
kos tanár
Kun Gábor testnevelő szakos 
tanár
Rózsavölgyi Csaba informati-
ka szakos tanár
Gulyás Anita kémia- biológia 
szakos tanár
Preszter- Bognár Katalin nép-
tánc oktató
Négele Tiborné gyógypedagó-
gus
Bakosné Fábián Hajnalka bio-
lógia- rajz szakos tanár

Szakos ellátottságunk 98 %-os.
Nyáron folytatódott az iskola 

felújítása. Megtörtént a tisztító 
meszelés, a felső épület előtti lép-
cső térkövezése. A 3 számú tante-
rem aljzat cseréje, vakolása, mű-
padlózása, teljes festése. Konyhai 
eszközök bővítése. Két tanterem 
függöny cseréje. 

Köszönöm Fűrész György 
polgármester úrnak, hogy min-
den nyáron az önkormányzat 
férfi  dolgozóit az iskola rendel-
kezésére bocsájtja. Köszönöm 
Makk Andrásnak, hogy minden 
évben széppé varázsolja iskolán-
kat, Molnár Józsefnek a kőműves 
munkát, Háhn Mihálynak a fuva-
rozást.

Megtörtént a tankönyvosztás, 
ebben a tanévben minden tanuló 
a kormányunk és az önkormány-
zat jóvoltából ingyen tankönyvet 
kapott.

Ebben a tanévben is a 3-4-5-6. 
osztály ingyenes 10 órás úszótan-
folyamon vehet részt. 

Minden hónap első hétfőjén 
fogadóórát tartunk 17.30- 18.30-
ig, kérem a kedves szülőket él-
jenek ezzel a lehetőséggel. Az új 
osztályfőnökök elfognak látogat-
ni a családokhoz, hogy jobban 
megismerjék gyermeküket, ké-
rem fogadják őket szeretettel. 

A házirenddel kapcsolatban 
szeretném felhívni a fi gyelmet, 
hogy tanulóink ne hozzanak az 
iskolába mobil telefont, ha prob-
léma van, értesítjük a szülőket. 
Nem vállaljuk a felelősséget a 
készülékért. A lányok fi gyelmét 
hívnám fel arra, hogy az iskolá-
ban mind a hajfestés, mind a kö-
römfestés nem megengedett. 
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Az idei tanévben is részt vet-
tünk a Határtalanul programban, 
7. osztályos tanulóink szeptem-
ber 14-17-ig Horvátországba ki-
rándultak, hogy felfedezzék az 
ott található magyar történelmi és 
kulturális kincseket. 

1. nap ellátogattuk Eszék-
re, Nagybodolyán meglátogat-
tunk egy tájházat, Kiskőszegen 
felmentük a 27 méteres parti-
zánemlékműhöz, ahonnan gyö-
nyörű kilátás nyílt a Dunára. 
Laskóban találkoztunk a helyi 
magyar iskola felsős diákjaival. 
Gyönyörű sétát tettünk a Kopá-
csi- Rét Nemzeti Parkban.

2. nap Zágráb magyar vonat-
kozásait tekintettük meg

3. nap várost néztünk Fiumé-
ben, fürödtünk a tengerben

4. nap az Erdődyek és Zrí-
nyiek birodalmába látogattunk, 
Varasdon várost néztünk, felke-
restük az Erdődyek várkastélyát, 
Felsőzrínyifalván megkoszorúz-
tuk a Zrínyi-obeliszket. Csáktor-
nyán megtekintettük a várat. Este 
fáradtan, de élményekkel gazda-
gon tértünk haza.

Szeptember 15-én tanuló-
ink ismét jó hangulatú szüreten 
vehettek részt Fűrész György 
Magyalos-i szőlőjében. Ezúton is 
köszönjük a lehetőséget és a sok 
fi nomságot.

„Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.”

Bócz Éva
Tagintézmény-vezető

Csáktornya

Laskó Általános Iskola

Eszék

Kopácsi

Rijeka

Varasd

Opatija
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Megalakult az Iskolai Szülői 
Munkaközösség!

Szeptember elérkeztével újra 
iskolába indítottuk gyermekeinket.

A szülői értekezleteken min-
den osztályban megtörtént a sza-
vazás, ahol kiválasztottak anyu-
kákat, apukákat, akik szívesen 
képviselik a gyermekük osztályá-
nak érdekeit, véleményeit, segítik 
a szervezet munkáját.

2017.09.21-én összeült és 
megalakult a 2017/18. tanév Is-
kolai Szülői Munkaközössége.

Megtörtént a tisztségek meg-
szavazása.

Palocsainé Fűrész Éva elnök, 
Királyné Preszter Orsolya el-
nökhelyettes. Kis-Csiszár Csilla 
gyermekjóléti feladatokat lát el a 
szervezet életében.

SzMK képviselők:
1. osztály Csöngediné Lőrincz 
Renáta, Kunné Osváth Szilvia
2. osztály Kovács Kata, Szluka 
Edina, Kiszelyné Maizer Beáta, 
Kis-Csiszár Csilla
3. osztály Havasi Henrietta
4. osztály Lepsényi Gabriella, 
Végh Anita
5. osztály Ódor Edit, Szendi Rita
6. osztály Királyné Preszter Orso-
lya, Balázsné Zámbó Judit
7. osztály Körmendi József
8. osztály Palocsainé Fűrész Éva, 
Tóth Andrea

Kérem a szülőket, forduljanak 
bizalommal a SzMK tagokhoz 
és segítsenek nekik, ha lehetősé-
gük van részt venni munkánkban. 
Minden segítségnek örülünk, 
szükségünk van rá.

Továbbra is várjuk a kedves szülők anyagi támogatását, ami 100ft/
hónap/gyermek ez tanévenként 1000ft-ot jelent, melyet az SzMk tagok 
gyűjtenek össze.

***
A Szülői Szervezet úgy határozott, hogy az idei tanévben jelmezes 

„ TÖK JÓ BULIT ” szervez, melyre a gyermekeket is várjuk szeretet-
tel, de csak szülői felügyelettel.

A buli 2017. október 28-án
18 órától kezdődik.

***
„Tökjó zenét kérhetsz a 8.-as fi úktól”

DJ-zenei szolgáltatással.
***

Tök lámpás versenyt hirdetünk,
amin otthon elkészített lápásokkal lehet nevezni.

***
Az est fénypontja, hogy keressük Csókakő

I. Tök Tündérét,
és kiosztanánk a

„Tök Rémség” Díjat is.

***
Kérnénk mindenkit, hogy tombola tárggyal és jelenlétével

segítse az estét, hogy tényleg egy „TÖK JÓ BULI” lehessen!

***
Felnőtt támogatói jegy ára: 500-ft gyermekeknek ingyenes.

Nagyon jó, eredményes munkát kívánok a SZMK-nek, az iskola 
pedagógusainak, de főleg a diákoknak, hogy a nyáron megálmodott 
céljaikat elérjék, kitartóan, egész évben tanuljanak és júniusban boldo-
gan nézhessék a bizonyítványban regisztrált munka gyümölcsét.

Palocsainé Fűrész Éva
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A csókakői Általános Iskolában 50 évvel ezelőtt 
ballagott el 28 diák.

Szeptember 16-án ismét összejöttünk az 50 éves 
osztálytalálkozó megünneplésére, amelyen 16 diák, 
voltak, aki a párjukkal és 2 tanár Réti Józsefné és 
Sörédi Pál vett részt. 

Az iskola megújult az elmúlt években, de a régi 
emlékek felidéződtek. Záporoztak a poénok, az él-
mények. Sajnos már négyen eltávoztak közülünk, 
róluk megemlékeztünk, a temetőben elhelyeztük a 
kegyelet virágait és mécsest gyújtottunk. Volt, aki 
betegség miatt nem tudott megjelenni, de lélekben 
Ő is velünk volt. Sajnos nem mindenki jött el, aki 
megtehette volna, bánhatja is egy kicsit. Jó volt újra 
együtt lenni, beszélgetni. 

A Vendéglőben vacsora és zene mellett folytat-
tuk a visszaemlékezéseket, az élménybeszámolókat. 
Suralik Lajos még verset is írt erre az alkalomra, 
amely mindenkit nagyon meghatott.

Köszönjük a szervezőknek, segítőknek az önzet-
len munkáját, ami létrehozta a neves találkozót.

Múltidézés 1997-2017
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Önkéntes munka a
Mesevár Óvodában

2017. augusztus 26-ára Csóka-
kőre, a Mesevár Óvodába szervez-
tünk BlueSky programot az óvoda 
udvarán található játszóeszközök 
és a kerítés karbantartására, szépí-
tésére.

Szombaton reggel 8 órakor ta-
lálkozott a nem túl nagy létszámú, 
de annál lelkesebb és jókedvű csa-
patunk.  

A csapattagok: Nagy Patrícia, 
Pollmann Ildikó, Cserna Zsolt, 
Szeleczky Gábor, Tóth Péter, 
Kaiser Tibor és Kunné Ozsváth 
Szilvia. 

Csapatunkat az óvoda összes 
dolgozója (!), néhány szülő és a 
családtagjaink is segítették a verő-
fényes napsütésben vállalt felada-
taink teljesítésében.

Így bemelegítésként néhányan 
csiszolópapírt, a bátrabbak pedig 
csiszológépet ragadtak, majd a fe-
lületek előkészítése, portalanítása 
után az összes kerti játékot (csúsz-
dákat, homokozót, hintaállványt, 
libikókákat, rugós játékot, favo-
natot), padokat és asztalokat újjá 
varázsoltuk. 

Az óvoda kerítése is megérett 
már egy nagyobb karbantartásra, 
így annak javítását, a tartólécek 
cseréjét és festését is megkezdtük. 

OVI HÍREI

Bár ennek a feladatnak – időigé-
nyessége miatt – nem sikerült a vé-
gére érnünk, de az óvoda dolgozói 
így is nagyon elégedettek voltak a 
változással.

A lendületes, vidám hangulatú 
munka közben jól esett minden-
kinek az óvoda dolgozói által a 
csapat részére sütött rengeteg, fi -
nomabbnál fi nomabb sütemény, 
illetve a strandolásra is kiváló idő-
ben bizony fogyott rendesen a jól 
behűtött ásványvíz is.

A munka végén közösen elfo-
gyasztottuk az ebédünket, és be-
szélgettünk az óvó nénikkel, akik 
rendkívül hálásak voltak, amiért 
nem csak Csókakőről, hanem Mór-
ról, Oroszlányról és Litérről is sike-
rült mozgósítanunk olyan kollégá-
kat a munkához, akinek egyébként 
semmi kötődése sincs a faluhoz 
vagy az ovihoz. Saját bevallásuk 
szerint is új lendületet adtunk ezzel 
számukra az idei nevelési évhez.

Ezúton szeretném én is meg-
köszönni a teljes csapatnak, hogy 
(közülük többen egyébként nem 
először, de remélem nem is utoljá-
ra) feláldozták a napjukat egy szép 
cél érdekében, és természetesen 
köszönjük az ADIENT Kft-nek, 
hogy a szükséges anyagot illetve 
az ebédet is a rendelkezésünkre 
bocsátotta!

Kunné Ozsváth Szilvia

Ezúton is szeretném megkö-
szönni az Adient dolgozóinak az 
önkéntes munkáját. Segítő készsé-
gük, önzetlenségük példaértékű és 
szívet melengető mai világunkban.

Köszönjük szépen Gubicza Já-
nos, Kun Gyula, Kovács-Hagyóné 
Holzer Ildikó, Kovács-Hagyó Gá-
bor, Kas Zoltán, Szabados Melin-
da, és Unti Tibor segítségét.

Nagyon jó érzés volt, hogy csat-
lakoztak az önkéntes munkához.

Munkájuk eredményét gyerme-
keink élvezik.

Volt olyan kisgyermek, aki ész-
revette, és megjegyezte milyen 
szépek lettek a játékok. 

Külön köszönjük Unti Tibor 
további munkáját, mellyel saját 
anyagköltségén átalakította és biz-
tonságossá tette egyik mászókán-
kat! 

Köszönöm kollégáim aktív 
részvételét is. Az óvoda dolgozói 
az elmúlt években minden társa-
dalmi munkában teljes létszámmal 
részt vettek. Bátran mondhatom, ez 
is példaértékű!

„ Az emberek cselekedeteinek csakis 
a szándék szabja meg az érdemét, s az 
önzetlenség teszi tökéletessé.”(Jean de 
La Bruyére)

Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda-vezető
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Október 18-án hétfőn kedves 
kollégákat fogadhattam a könyv-
tárban, akik szakmai kirándulásu-
kat Csókakőre tervezték. Már a 
reggeli napsütés biztosított arról, 
hogy ez egy szép nap lesz. A prog-
ram minden pontja élményt nyúj-
tott a résztvevőknek. Köszönet 
ezért Fűrész György polgármes-
ternek, Vass Rezsőné Tucikának, 
Angyal Zsuzsának, Preszterné 
Bognár Katának, a Barkócások 
kis csoportjának és az Idősek Ott-
hona támogatásának.

Köszönöm Mosonyi György 
kollégának, hogy beszámolót 
küldött a szakmai napról.

Csókakő, 2017. szeptember 25.
Mensáros Zsuzsánna könyvtáros

Szakmai nap könyvtárosoknak 
Csókakőn

A Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Fejér Megyei Szer-
vezete és a Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtár „Könyvtárról 
könyvtárra” programja keretében 
szakmai napot tartott Csókakőn a 
könyvtárban szeptember 18-án. 
Ennek a programnak célja, hogy 
ismerjék meg egymást a megye 
könyvtárosai, ismerjék meg a 

település könyvtárait is, no meg 
azt is, hogy ki milyen gondok-
kal küzd, hogyan oldja meg a 
helyi problémákat, milyen prog-
ramokat tart a könyvtárban, te-
hát tapasztalatokat szerezzenek 
egymástól, de lehetne még a sort 
folytatni tovább, mire jók az ilyen 
találkozások. 36 fő, könyvtáros 
jött el a megyéből ide.

Fűrész György polgármester 
úr bemutatta a hallgatóságnak a 
települést, beszélt a község gond-
jairól, terveiről, költségvetéséről. 
Szimpatikus volt, hogy a nehéz-
ségek ellenére arra fognak töre-
kedni, hogy a könyvtár nyitva 
tartását növeljék és megtalálják 
erre az anyagi lehetőségeket is. 
Mensáros Zsuzsánna kollégánk 
pedig ismertette velünk a könyv-
tár munkáját és terveit. Ezt köve-
tően lehetett feltenni a kérdése-
ket, beszélgetni.

A következő program a vár 
megtekintése volt, ahova a csapat 
gyalog ment fel. Lelkes idegen-
vezetőnk egy nyugdíjas pedagó-
gus volt, aki komoly ismertetőt, 
érdekességeket mondott el a vár 
történetéről, köszönet érte! A vár 
tetején gyönyörködtünk a szép 
tájban, a Vértes szépségében, 
tiszta idő volt így messze el le-
hetett látni, ezzel szerencsénk is 
volt, mivel előző nap esett az eső.

A várból visszafele betértünk 
Csuporné Angyal Zsuzsa Csoko-
nai díjas fazekas és mézesbábos 
népi iparművészhez, aki bemu-
tatta munkáit, elmondta életútját, 
megnézhettük műhelyét és so-

kunk örömére vásárolhattunk is 
termékeiből.

A könyvtárhoz visszaérve 
ebéddel várták a csapatot a he-
lyiek, melyet köszönünk pol-
gármester úrnak. Ebéd után egy 
meglepetés is ért bennünket, be-
mutatót tartottak nekünk a Bar-
kóca néptáncosok. Ők feltették 
a koronát a napunkra, lelkese-
désük, táncuk magával ragadott 
bennünket, amihez csak gratu-
lálni tudunk. Sok sikert kívánunk 
nekik a jövőben.

Köszönet a szervezőknek és a 
fogadó intézménynek ezt a szép 
napot, ötletekkel, élményekkel 
gazdagodva indultunk haza, úgy 
érzem, hogy ezt a többiek nevé-
ben is elmondhatom, mert így 
éreztek a kollégák is.

Mosonyi György
MKE Fejér Megyei Szervezet tagja

KÖNYVTÁRI HÍREK
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„…Rossz szemmel nézed, hogy jó 
vagyok?” 

Örömmel adunk hírt arról, hogy 
a bodajki kegyhelyet Magyarország 
Kormánya, jelentős anyagi támoga-
tásban részesítette az egyházmegyén 
keresztül. A több hónapja tartó terve-
zés eredményeként, október 8-án 10 
órakor püspöki szentmise keretében 
lesz a nagyközönség elé tárva a tá-
mogatásból reményeink szerint meg-
valósuló fejlesztések. Erre a bodajki 
kegytemplomban imádkozott ünnepi 
szentmisére szeretettel várjuk híve-
inket. Kérjük, hogy közös örömünk-
ben osztozva a Bodajkhoz tartozó 
plébániák képviselőtestületeit is, 
szíveskedjenek képviseltetni magu-
kat az ünnepi szentmisén. A szentmi-
sét követően bemutatásra kerülnek a 
tervek, illetve egy színvonalas fotó-
kiállítás megnyitására is sor kerül. 
Imádkozzunk együtt bodajki kegy-
helyünkön, október 8-án, Magyarok 
Nagyasszonya ünnepén, amikor is 
külön megemlékezünk kegytemplo-
munk felszentelésének 275. évfor-
dulójáról. Szeretettel várunk Min-
denkit!

Jövő hét végén lesz az egyház-
megyei ifjúsági zarándoklat a Bo-
dajki Szűzanyához. A Püspök úr 
szeretettel várja különösen a bérmál-
kozottakat a Mórról Bodajkra való 
gyalogos zarándoklatra, szeptem-
ber 30-án szombaton, melyre idén a 
szatmári és a passaui egyházmegyé-
ből is érkeznek fi atalok. Részletek az 
egyházmegye honlapján olvashatók!

Jövő vasárnap október 1-én va-
sárnap tartjuk a sörédi búcsút (Szent 
Mihály tiszteletére), a búcsúi szent-
mise reggel 8 órakor lesz.

Bodajk
Jövő hétvégén plébániánk is kép-

viselteti magát Rödermarkban a két 
város testvér települési kapcsolata 
25. évfordulójának megünneplésén.

Szerdán fél 9 órától a szokásos 
hó végi templomtakarításban kérjük 
híveink segítségét!

Liturgikus elmélkedés
Szent Ágoston püspöknek „A pászto-

rok” című beszédéből
(Sermo 46, 13: CCL 41, 539-540)

A gyenge keresztények
A gyengét nem gyámolítottátok (Ez 

34, 4), mondja az Úr. Ezt a rossz pász-
toroknak mondja, akik képmutatók, akik 
a maguk javát keresik és nem Jézus 
Krisztusét, akik kényelmesen örülnek 
a tejnek meg a gyapjúnak, de a nyájjal 
egyáltalán nem törődnek, és a beteget 
nem gyógyítják. A gyengék, vagyis az 
erőtlenek, és a gyengélkedők, vagyis a 
betegek között szerintem a következő a 
különbség. E két elnevezés: gyengék és 
betegek között szeretnénk, testvéreim, 
valamiképpen különbséget tenni, talán 
mi magunk is jobban meglátjuk a kü-
lönbséget, ha kissé nagyobb fi gyelmet 
szentelünk neki. De minden bizonnyal 
meglátja ezt más is, aki nálunk járta-
sabb, vagy akinek jobb belső látása van. 
De közben meg ne tévesszen bennünket 
az, amit, úgy gondolom, a Szentírás 
szavai értelmében mondok. Az a gyen-
ge, akinél attól kell félnünk, hogy ha kí-
sértés éri, az letöri őt. A beteg viszont 
máris szenved valamilyen kívánsága 
miatt. Ez a kívánság akadályozza ab-
ban, hogy rálépjen Isten útjára és ma-
gára vegye Krisztus igáját. Figyeljétek 
csak meg azokat az embereket, akik jól 
akarnak élni, és már elhatározták, hogy 
jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, 
hogy a jót megtegyék, de szenvedéseket 
elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges 
keresztény élethez viszont nemcsak az 
tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a 
jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. 
Mindazok tehát, akik látszólag buzgók a 
jótettekben, de a fenyegető szenvedése-
ket nem akarják vagy nem tudják elvi-
selni, azok a gyengék. Mert ha ezek a vi-

lágot szerető emberek valamilyen bűnös 
vágyuk miatt felhagynak a jótettekkel, 
akkor már gyengélkedve és betegen tét-
lenkednek, és e betegségük miatt szinte 
teljesen erőtlenek, és képtelenek bármi 
jót tenni. Ilyen volt annak a bénának a 
lelkülete, akit hordágyon vittek az embe-
rek, de nem tudtak az Úr elé jutni, ezért 
a kibontott tetőn át engedték le eléje. Ha 
szeretnéd, hogy egy lélekkel azt tegye 
Krisztus, amit a bénával, akkor neked 
is fel kell bontanod a tetőt, és le kell 
tenned oda az Úr elé a lelket, amelynek 
minden tagja gyenge, és semmi jó cse-
lekedete sincs, hiszen bűnökkel terhelt, 
és bűnös vágyai miatt beteg. Ha tehát a 
lélek minden tagja gyenge és belsőleg 
béna, bontsd ki a tetőt, hogy eljuthass 
az orvoshoz. Mert az orvos esetleg már 
ott rejtőzik, és odabent van. Az a Szent-
írás igazi rejtett értelme, hogy tárd fel, 
ami rejtve van, és tedd oda elébe a bé-
nát. Ha pedig ezt egyes pásztorok nem 
teszik meg, és megtételét elhanyagolják, 
hallottátok, mit kell ezeknek hallaniuk: 
A beteget nem gyógyítottátok, a sérültet 
nem kötöztétek be (Ez 34, 4). De erről 
már beszéltünk. Van, aki megsérült a 
kísértések által okozott rémülettől. Be-
kötözi azonban az ilyen sérültet az a 
vigasztalás, amely így szól hozzánk: Hű-
séges az Isten, erőtökön felül nem hagy 
megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt 
a szabadulás lehetőségét is megadja, 
hogy kibírjátok (1 Kor 10, 13).

Csókakő, 2017. szeptember 23.                                                                                                                  
Mórocz Tamás plébános

EGYHÁZI HÍREK

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

Dátum Időpont Helyszín Esemény
Szeptember

29-30. p-szo. Bodajki Kegyhely Egyházmegyei ifjúsági zarándoklat 
– bérmálkozók zarándoklata

Október
1. v. 8.00 Söréd Templombúcsú tit. Szent Mihály
7. szo. 14.00-17.00 Bodajk – Gaja völgy Hittanos kirándulás az elsőáldozók 

családjaival
8. v. 10.00 Bodajk kegytemplom Ünnepi püspöki szentmise
10. k. 17.00 Székesfehérvár – 

Prohászka templom
Prohászka Ottokár emlékmise

13. p. 17.00- Bodajk kegytemplom Fatimai imanap

Közös programok
Mt 20,15b
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Az idei évben, immár tizenkilen-
cedik alkalommal rendezték meg a 
Csókakői Várjátékokat. Pénteken a 
Pataky Művek, az Edda Művek és 
az EVM zenekar jóvoltából indult a 
három napos rendezvény. A szom-
bati napon bajvívás, művészeti 
programok, várostrom, tűzijáték, és 
lézer show színesítette a programot, 
vasárnap pedig a Csókakői Vári 
Vásár, és gyerekprogramok színe-
sítették a napot. Természetesen a 
borvidék borászai is jelen voltak a 
rendezvényen, ahol a borvidék bo-
rait meg lehetett kóstolni. 

Az idei évben rendhagyó mó-
don, szombaton a várban kezdtük 
meg a fő napot, ahol a Csókakői 
Vár utolsó magyar várnagyának 
Báró Nádasdy Ferencnek állítottak 
szobrot, s egy újabb márvány táb-
lát lepleztek le az önkormányzat 
előljárói Törő Gábor országgyűlési 
képviselő segítségével. A márvány 
táblán Majoros Árpád költeménye 
látható, mely Ihletem Csókakőről 
címet viseli. A táblát maga a költő 
segítségével Majoros Árpád gyűj-
tésének köszönhetően állították fel 
az egykori kapubejárat falazatán. 
Ezúton is köszönjük az adományt. 

A tábla leleplezését követően, 
újabb felajánlásnak köszönhetően 
elkészült Báró Nádasdy Ferencnek, 
azaz a Fekete Bégnek a mellszobra, 
melyet maga az alkotó Turi Török 
Tibor ajánlott fel Csókakőnek. Az 

alkotást a kaputoronyban helyez-
tük el, s a kapu megnyitását köve-
tően az egykori csókakői várnagy 
méltatása után megkoszorúztuk. 
A Nádasdyak közül egyedül ő bir-
tokolta közel egy éven keresztül 
Csókakőt. Nádasdy Ferenc Csóka-
kő utolsó magyar várnagya volt, és 
72. elöljárója, aki a híres Nádasdy 
Tamás és Kanizsai Orsolya fi aként 
látta meg a napvilágot Sárváron 
1555-ben. A törökök elleni hadjá-
ratok híres hadvezére volt, s a törö-
kök rettegték a nevét, Fekete Bég-
ként vonult be a török történetírás-
ba. Csókakői birtokainak visszavé-
telére akkor nyílt meg a lehetősége, 
amikor 1598-ban átvette a dunán-
túli főkapitányi tisztét barátjától és 
harcostársától, Zrínyi Györgytől. 
Ott volt Buda ostrománál, majd 
a következő évben csapatai élén 
Szécsénynél, Pécs és Szigetvár 
környékén mért csapást a törökre. 
1600-ban a pápai vár fellázadt val-
lon őrsége ellen rendelték, hogy se-
gítse Schwarzenberg fővezért a vár 
irányításának átvételében. Ezután 
ott volt a Kanizsa felmentésére ösz-
szegyűlt császári seregben. Székes-
fehérvárnál 1601 szeptemberében  
szerzett döntő érdemeket 2000 ka-
tonájával. Fehérvár felszabadítása 
után, Brindisi Szent Lőrinc segít-
ségével Csókakőt szabadítják fel, 
és 1601. október 25-től Csókakő 
várnagya lesz, majd Kanizsa alá 
vonult. Részt vett az újabb budai 
ütközetben 1602-ben, majd elfog-
lalta Adonyt. A csókakői-sárréti 
csata eredményeit nem tudták meg-
tartani, és 1602. augusztus 29-én 
Haszán nagyvezér visszafoglalja 
tőle Csókakőt. Utolsó győztes csa-
táját 1603 szeptember végén Buda 

alatt vívta. 1604. január 4-én, 48 
évesen hunyt el Sárváron. 

Ki volt valójában Nádasdy Fe-
renc? Erre a legjobb választ Dr. 
Söptei István, a Nádasdy múzeum 
igazgatója adta meg: „Ő volt a tö-
rökök által elismert kiváló hadve-
zér, korának megbecsült, a magyar 
nemzeti érdekeket minden időben 
szemmel tartó magyar főúr, aki 
apja, Nádasdy Tamás nádor élet-
útját követve munkálkodott a ma-
gyarság megmaradásán, egy olyan 
korban, amikor erre kevés esély 
volt. Életpályája mindannyiunk 
számára követésre méltó!”

Turi Török Tibornak köszönhet-
jük, hogy Csókakő híres várnagyá-
nak a Fekete Bégnek, Nádasdy Fe-
rencnek az általa egykor birtokolt 
várban mellszobrot állíthattunk. 
Évek óta terveztük ennek az em-
lékhelynek a kialakítását, ahol le-
róhatjuk tiszteletünket híres hadve-
zérünk előtt. Az alkotó Turi Török 
Tibor több híres történelmi szemé-
lyiség szobrát megformázta már, 
nagy megtiszteltetés számunkra, 
hogy alkotása most már Csókakő 
történelmi örökségét is gazdagítja. 
Az utóbbi években Turi Török Ti-
bor az írás és a rajzolás mellé, az 
alkotótevékenységeinek sorába fel-
vette a szobrászatot is, amivel sorra 
ér el sikereket, és elismerést. Te-
vékenységét a Rákóczi Szövetség, 
majd a Kossuth Szövetség is arany-
diplomával jutalmazta, 2009-ben 
pedig elnyerte a Pro Cultura Keszt-
hely díjat. Ezúton is köszönjük Turi 
Török Tibornak a felajánlását, és a 
segítségét. 

Csókakő, 2017. szeptember 30.                                                                       
-nsz-

Szoboravatás a Csókakői Várjátékokon
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Az elmúlt hetekben nem sok 
babér termett a csapatnak. Az 
Iszkaszentgyörgy elleni bravúr 
után, vesszőfutás volt az elmúlt 
hetek szereplése. Különösen fájt 
a játékosoknak, drukkereknek 
a csákberényi rangadón elhul-
lajtott pont, pontok, főként úgy, 
hogy a 91. percben kaptuk a 
vereséget jelentő gólt. A nehéz-
ségek ellenére mindenki azon 
van, hogy a hullámvölgyből a 
csapat kikerüljön és győzelmek-
kel örvendeztethessük meg a kö-
zönséget.

4. forduló
2017. szeptember 3. vasárnap 

Kőszárhegy – Váralja SC
Csókakő 3 – 0 (0 – 0) 50 néző

Gólszerzők: Tóth Bence 54’, 68’, 
84’ (3) (Kőszárhegy)

A múlt heti győzelem után bi-
zakodva vártuk a mérkőzést. A 
csapat a mérkőzés előtt két cseré-
vel állt fel, azonban Kutassy Bar-
nabás hiányzott a mai meccsről. 
Az első félidőben tartották ma-
gukat a mieink, ám nem játszot-
tunk valami jól. A Kőszárhegy 
akárcsak mi, az elmúlt vasárnap 
mindenképp megakarta tartani a 
három pontot otthon. Az első fél-
idő azonban 0-0-ás döntetlennel 
zárult. A második félidőben sem 
sikerült összeszedettebben játsza-
nunk, a Kőszárhegy azonban az 
54. percben gólra váltotta Tóth 
Bence révén a kőszárhegyiek 
fölényét. Ezt követően értelem-

szerűen nyíltabban kellett játsza-
nunk, ám akcióink nem jártak 
sikerrel, nem sikerült eredménye-
sen befejezni támadásainkat. A 
kőszárhegyiek viszont kihasznál-
ták, hogy kinyíltunk, s az első gól 
szerzője a 68. percben illetve a 
84. percben további gólokkal biz-
tosította be az ellenfelünk győ-
zelmét. Ami múlt héten sikerült, 
most nem jött össze. 

5. forduló
2017. szeptember 10. vasárnap 
Váralja SC Csókakő – Nádasd-

ladány 2 – 7 (1 – 4) 60 néző

Gólszerzők: Szabó Szilárd 41’, 
Schwarcz Tamás 85’ (Csóka-
kő) Szabó Martin 1’, Kormány 
Tibor 13’, 52’ (2), Kelemen Pé-
ter Barnabás 27’, Göncz Ádám 
37’, Zsolnai Károly Zoltán 60’, 
Stamber Martin 68’ (Nádasdla-
dány) 

Az elmúlt hétvégén a tavalyi 
U19-es megyei bajnok csapat 
volt az ellenfél, akiket benevez-
tek a felnőtt bajnokságba. Mint 
megtudtuk a nádasladányi el-
nöktől, ők 2008 óta foglalkoz-
nak utánpótlás neveléssel, és az 
itt játszó huszonéves fi atalem-
berek az első felnőtt garnitúra 
nevelése a nádasladányi nevelő 
egyesületnek. Az első percben 
mindjárt rohamozni kezdett a fi -
atal gárda, akik az első percben 
vezetést szereztek. Ez megadta 
az alaphangulatot a mieinknek, 
és látnunk kellett, hogy gyorsasá-

gukkal folyamatosan átgázoltak 
rajtunk. Nem tudtuk tartani őket, 
s a védelmünk többször került 
sakk-matt helyzetbe, ez pedig a 
félidőre 4-1-es vezetést jelentett a 
vendégeknek. Igaz, Szabó Szilárd 
gólja, szépítése bizakodóvá tette 
a szurkolókat, azonban látnunk 
kellett, hogy képtelenek vagyunk 
felvenni az ellenfél ritmusát, nem 
voltak pontosak a passzaink, s 
ahogy nőtt az előny, egyre jobban 
elképzelés nélkül játszottunk. A 
csapatunk megpróbált kitámad-
ni, de eredménytelenek voltunk, 
sőt a Nádasdladány lőtt újabb 
gólokat, és már 7-1-re vezettek 
ellenünk. A végén a 73. percben 
csereként bejött Schwarcz Tamás 
a 85. percben gólt lőtt, ám ez már 
csak a szépítésre volt elegendő. 
Így a vége 2 – 7 lett.

6. forduló
2017. szeptember 17. vasárnap 
Csákberény SE –Váralja SC 
Csókakő 3 – 2 (2 – 2) 60 néző

Gólszerzők: Gyuris Martin 13’, 
Juhász János 35’, 91’ (2) (Csák-
berény) Szabó Szilárd 10’, 26’ 
(Csókakő) 

A két település rangadóját ját-
szották az elmúlt hétvégén a csa-
patok. Csákberény a 8. Csókakő 
a 9. helyen állt a forduló előtt. A 
Csákberény az elmúlt két forduló-
ban egy döntetlennel, és egy győ-
zelemmel, Csókakő viszont vere-
ségekkel hagyta el a pályát. Ettől 
függetlenül a csókakőiek Szabó 
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Szilárd góljának köszönhetően 
már a 10. percben megszerezték a 
vezetést. A csákberényiek hamar 
válaszoltak a gólra és a 13. perc-
ben Gyuris Martin révén kiegyen-
lítettek. A pályán ment az adok-
kapok játék, hol az egyik, hol a 
másik térfélen zajlott a párharc. A 
26. percben aztán Szabó Szilárd-
nak sikerült egy újabb találatot 
elérnie, s a Csókakő vezetett 2-1-
re. A csákberényiek viszont nem 
adták fel, s a félidő befejezése 
előtt a 35. percben Juhász János 
góljával egyenlítettek. A félidő-
ben így 2-2 lett az eredmény. A 
második félidőben kiegyenlített 
lett a játék, mindkét oldalon ma-
radtak ki helyzetek, erősen dön-
tetlenre hajlott a játék képe, s már 
mindenki elkönyvelte magában a 
2-2-őt, amikor Juhász János a 91. 
percben villant egyet és bevágta a 
győzelmet jelentő harmadik gólt 
a Csákberénynek, így megnyerve 
ezt a kiélezett találkozót 3-2-re. 
Hiába vezetett a Csókakő két-
szer is a mérkőzés során, még a 
döntetlent sem sikerült elérni. A 
csákberényiek a tabellán ezzel a 
győzelemmel egy helyet léptek 
előre, így most a 7. helyen állnak, 
Csókakő pedig a 9. helyen várta a 
folytatást, az ellenfél a 10. helyen 
álló Soponya volt idehaza.

7. forduló
2017. szeptember 24. vasárnap 
Váralja SC Csókakő – Sopo-

nya 3 – 2 (2 – 0) 50 néző

Gólszerzők: Szabó Szilárd 
14’,37’ 67’(3) (Csókakő) Farkas 
László 49’, Szabó Attila 90’ (So-
ponya)

A múltheti csákberényi ve-
reség után a csapat mindenképp 
itthon három ponttal szeretett 
volna lejönni a pályáról. Az elő-
jelek nem voltak valami jók, 
mert a munkahelyi elfoglaltság 
és sérülések miatt hat játékosunk 
hiányzott, s megint csere nélkül 
vonultak ki fi aink. A soponyaiak 
is igen elszántan játszottak, mivel 
ők is javítani akartak a helyezé-
sükön. Az első gól megszerzése 
nagyon fontos volt, Szabó Szilárd 
a 14. percben bevette a soponyai 
hálóőr kapuját, majd sikerült a 
félidő befejezése előtt a 37. perc-
ben megismételni ezt a bravúrt. 
Így 2-0-ás félidei vezetéssel nyu-
godtan vonulhattunk az öltöző-
be. A második félidő elején egy 
kicsit a csapatunk fejben még az 
öltözőben maradt, s kihasználva 
az alkalmat Farkas László a 49. 
percben belőtte a szépítő gólt. 
Ekkor keménnyé vált a mérkőzés, 
ám ezekben a párharcokban is mi 

kerültünk ki győztesen, és Szabó 
Szilárd a 67. percben újra bekö-
szönt a soponyaiak kapujába, így 
módosítva az eredményt 3-1-re. 
Ezután, mindent egy lapra tett fel 
a Soponya és Szabó Attila a 90. 
percben újabb szépítő góllal ör-
vendeztette meg a soponyai néző-
ket. Ekkor még 2 percet hosszab-
bított a játékvezető, s az igazság 
az, hogy az idei év leghosszabb 
2 percét bekkelte ki Csókakő. A 
várt győzelmet végülis elértük, és 
3-2-re legyőztük Soponyát.

A következő héten szabadna-
pos lesz a csapat, majd Tácra me-
gyünk október 8-án, aztán itthon 
fogadjuk a Magyaralmás gárdáját 
október 15-én, utána pedig Jenőre 
megyünk. Mindenkit szeretettel 
várunk mérkőzéseinkre!

Csókakő, 2017. szeptember 28.                                                                      
Fűrész György


