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Tisztelt Csókakőiek!
A június is bővelkedett események-

ben és programokban. Befejeződött a 
Megyei III. osztályú bajnokság június 
3-án, sajnos nem sikerült a bravúr a 
Söréd ellen, hiszen 2-1-re kikaptunk, s 
így a 9. helyen végzett idén a futball 
csapatunk. Június 4-én az önkormány-
zat képviseletében a megye székhe-
lyén, Székesfehérváron, részt vettünk 
az Országzászló Tér, és a helyreállított 
ereklyés Országzászló Emlékmű ava-
tásán.  Június 5-én itthon Csókakőn a 
Csókakői Általános Iskola segítségé-
vel emlékeztünk meg a 98 évvel ez-
előtti szégyenteljes trianoni békediktá-
tumra, és megkoszorúztuk a Nagy-Ma-
gyarország Téren található Nagy-Ma-
gyarország Emlékművet. Részt vettek 
a csókakői ezerjók a móri VII. Orszá-
gos Ezerjó és Gyermekei Borverse-
nyen. A hat gazda által kiállított borok 
szép eredményt értek el a június 6-án 
megrendezett versenyen, hiszen egy 
arany, három ezüst, egy bronzérem, 
és egy oklevél lett a gondos kezek ju-
talma, s külön öröm volt számunkra, 
hogy a termelői besorolásban a Csóka-
kői Ezerjó lett a legjobb, így az egyik 
ezerjónk még a serleget is elhozta. A 
hét mintát jegyző csókakői gazdák jú-
nius 9-én a Lamberg Kastély udvarán 
vehették át díjaikat ünnepélyes kere-
tek között. A Szent Donát Borrend az 
idei évben is megrendezte, a már ha-
gyományosnak mondható Szent Do-
nát Borünnepet és a Kárpát-medencei 
Borrendek Országos Találkozóját. A 
június 15-én megtartott rendezvényen 
a 150 borlovagot felvonultató rendek 
felvonultak díszegyenruháikban Szent 
Donát tiszteletére Csókakő főutcáján. 
A borünnep nyitányaként Karácsonyi 
Imre akadémiai restaurátor tartott elő-
adást védőszentünkről, és a két leghí-
resebb Szent Donát személyének ösz-
szekeveréséről. A borrend két lovagot, 
és egy borhölgyet is avatott a rendez-

vényén, valamint országos kitüntetést, 
Pro Vino Díjat adtak át Bognár Gábor 
nagymesternek. Másnap június 16-án a 
235 éve fennálló és Nádasdy Tamásról 
elnevezett Csókakői Általános Iskola 
tartotta ballagó és évzáró ünnepségét. 
A nyolcadikos tanulóink közül min-
denki tovább tanul, ezúton is gratulá-

lunk a ballagó diákjainknak, hogy az 
általános iskolai tanulmányaikat sike-
resen befejezték, s azt kívánjuk, hogy 
jól tanuljanak és új iskoláikban öreg-
bítsék tovább a Csókakői Általános 
Iskola hírnevét! 

Csókakő, 2018. június 25.
Fűrész György polgármester
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Az erdőben kirándulók csak a 
kijelölt tűzrakóhelyeken (kijelölt 
tűzrakó helyek jól felismerhetőek, 
állandó szegéllyel rendelkeznek) 
gyújthatnak tüzet az alábbi szabá-
lyok betartása mellett:
• a tűz meggyújtása előtt a 

tűzrakóhely környékét meg kell 
tisztítani a levelektől, faágaktól 
annak érdekében, hogy a tűz ne 
terjedhessen át az erdőre;

• a tüzet nem szabad felügyelet nél-
kül hagyni, de a még ki nem hűlt 
parazsat, hamut sem (Csak akko-
ra tüzet gyújtsanak, amekko-
rát folyamatosan felügyeletük 
alatt tudnak tartani.);

• előre tájékozódjunk a várható 
időjárásról, amint feltámad a szél, 
a tüzet el kell oltani: gondoskod-
ni kell arról, hogy készenlétben 
legyen a tűz oltására alkalmas 
anyag, eszköz (pl. víz, homok, 
lapát); ha mégis elszabadulnak a 
lángok, haladéktalanul értesítsük 
a katasztrófavédelmet a 112-es 
vagy a 105-ös segélyhívón

• az égetés befejezése után a tüzet 
gondosan el kell oltani, meg kell 
győződni arról, hogy tényleg el-
aludt, a hamura távozás előtt le-
hetőleg földet kell szórni.
Nem minősül tűzgyújtás-

nak a gáz égőfej és a zárt tűzterű 
sütő-, főző-, melegítő eszköz al-
kalmazása, ha az megfelelő szik-
rafogóval van ellátva. (2009. évi 
XXXVII. Törvény 65. § (7) bekez-
dése alapján.)

Erdőben tűz gyújtására és fenn-
tartására – az erre a célra kijelölt 
helyek kivételével – csak az erdő-
gazdálkodó, annak hiányában az 
erdő tulajdonosa írásbeli engedélye 
birtokában levő személy jogosult.

Fokozott tűzveszély esetén az er-
dészeti hatóság és/vagy az erdőgaz-
dálkodásért felelős miniszter TŰZ-
GYÚJTÁSI TILALMAT rendel- 
het el. Ilyenkor tilos tüzet gyújta-
ni az erdőterületeken, valamint a 
fásításokban és az ezek 200 mé-
teres körzetében lévő külterületi 
ingatlanokon.

Fásítításnak minősül az erdei 
fafaj/ok/ból álló
• egyes fa,
• vonalas kiterjedésű, fával fedett 

terület, ahol a keskenyebb olda-
lon a szélső fák tőtávolsága nem 
nagyobb 20 m-nél (fasor),

• 5000 m2-nél kisebb, legalább 
50%-ban fával fedett területen 
lévő fák összessége (facsoport),

• olyan – legelő művelési ágban 
nyilvántartott -  földrészlet, ame-
lyet a fák koronavetülete legfel-
jebb 30 % - ban fed (fás legelő).
Erdő: A törvény szerint erdő 

/2009. évi XXXVII. törvény Az er-
dőről, az erdő védelméről és az er-
dőgazdálkodásról/, ha az alábbiak 
közül bármelyik feltétel teljesül:
a) az Országos Erdőállomány Adattár-
ban erdőként nyilvántartott terület,
b) erdei fafajokból álló faállomány, melynek
• a szélső fák tőben mért távolsá-

gát tekintve átlagosan legalább 
20 méter széles, legalább 5000 
négyzetméter, átlagmagassága 2 
méternél magasabb, a talajt leg-
alább 50% mértékben fedi

• a szélső fák tőben mért távolsá-
gát tekintve átlagosan legalább 
20 méter széles, legalább 5000 
négyzetméter, átlagmagassága 
2 méternél magasabb, a talajt 
legalább 30% mértékben fedi és 
legfontosabb szerepe a talaj vé-
delme

Erdőnek kell tekinteni a föld-
művelésügyi miniszter által ren-
deletben meghatározott fajú fás 
növényekből és a társult élőlények-
ből kialakult életközösséget, annak 
talajával együtt, függetlenül attól, 
hogy a faállomány vagy az életkö-
zösség valamelyik más eleme átme-
netileg hiányzik.

A tűzgyújtási tilalom kiterjed 
a felsorolt területeken található 
tűzrakóhelyekre, a vasút és közút 
menti fásításokra, beleértve a par-
lag- és gazégetést is. A jogi sza-
bályozás és az ehhez kapcsolódó 
tűzgyújtási tilalom az erdők és fá-
sítások környezetére értendő, de a 
tűz keletkezésének és terjedésének 
fokozott veszélye miatt ebben az 
időszakban sehol nem javasolt az 
égetés, tűzgyújtás.

A tűzgyújtási tilalom elrende-
lése és annak visszavonása a me-
teorológiai körülményektől, az 
erdőben található élő és holt bio-
massza szárazságától és a kelet-
kezett tüzek gyakoriságától függ. 
A tűzgyújtási tilalomról tájékoz-
tatást ad az országos közszolgála-
ti média, a tűzgyújtási tilalomról 
szóló határozatot és térképet az 
érintett hatóságok a hivatalos hon-
lapjukon közzéteszik. A BM OKF 
honlapján a térkép itt érhető el: 
http://www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=monitor_
tuzgyujtasi_tilalom

Az aktuális tűzgyújtási tilalom-
ról a www.erdotuz.hu weboldal, 
valamint az onnan is elérhető szak-
mai honlapok tájékoztatnak. A tűz-
gyújtási tilalom a közzétételtől a 
visszavonásig él! Az említett hon-
lapokon az éppen aktuális állapot 
látható. 

Tűzgyújtás tűzrakóhelyeken, a bográcsozás, avar és kerti hulladék, 
külterületi irányított égetésének szabályai
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Kerti grillsütő használata,
szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi 
ingatlanon található tűzhely, vagy 
grillsütő használata nem tiltott a 
tűzgyújtási tilalom idején sem. Az 
ilyen – nyílt lángú – berendezések, 
eszközök használata, tűz gyújtá-
sa az ingatlanon belül az általános 
égetési szabályok betartása mellett 
történhet. Ezek röviden a követke-
zők:
• nem szabad felügyelet nélkül 

hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt 
parazsat, hamut;

• gondoskodni kell a megfelelő, 
tűz oltására alkalmas anyag, esz-
köz – víz, homok – készenlétben 
tartásáról;

• az égetést követően a tüzet gon-
dosan el kell oltani, meg kell 
győződni arról, hogy valóban ki-
aludt.

• A gázpalackot használó fogyasz-
tó köteles gondoskodni a gázpa-
lackhoz csatlakoztatott nyomás-
csökkentő és tömlő karbantartá-
sáról, javításáról.
Ingatlan tulajdonos: az a termé-

szetes vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet, akinek/amelynek 
tulajdonában – vagy ha a birtokos 
a tulajdonos személyétől eltér, ak-
kor – birtokában, kezelésében vagy 
használatában lévő ingatlan.

A tüzek 99 százaléka embe-
ri gondatlanság, rosszabb esetben 
szándékosság következménye, 
ezért az erdő- és vegetációtűz elleni 
legjobb védekezés az odafigyelés.

eldobni ≤ 1 másodperc;
eloltani ≥ 100 óra;
helyreállítani ≥ 100 év 

Segítse az erdészek és a kataszt-
rófavédelem munkáját és figyeljen 
az alábbiakra:

• Soha ne dobjon el égő cigaretta-
csikket!

• Erdőben csak a kijelölt helyen 
gyújtson tüzet!

• Gondosan oltsa el a tüzet, hasz-
náljon hozzá vizet, vagy leg-
alább 5 centiméter vastag föld-
takarást, máskülönben a szélben 
visszagyullad!

• Igyekezzen a kertben is csak ak-
kora tüzet rakni, amiből a szél 
nem tud izzó darabokat (zsarát-
nokokat) tovább vinni („röptűz” 
veszélye)! Kedvező körülmé-
nyek között 3-5 méter másod-
percenként a tűz továbbterjedé-
sének sebessége.

• Tartsa be a tűzgyújtási tilalom 
szabályait!

• Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet 
őrizetlenül!

• Az égetésre – a füstképződés 
csökkentése és a környező lako-
sok kímélete érdekében – száraz 
anyaggal, a meteorológiai viszo-
nyokra figyelemmel, szélcsen-
des időben kerülhet sor.

Tűzgyújtási tilalom 
érvényessége:

Megye: Fejér
Tilalom kezdete: 2018.
Tilalom vége: Visszavonásig
Kiegészítő információ

Avar és kerti hulladék égetése:

Avar és növényi hulladék: fa-
nyesedék, ág, gally, fű, lomb, lá-
bon álló növényzet, tarló és nö-
vénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett növényi eredetű hulla-
dék.

A hatályos jogi szabályozás 
értelmében tilos a kerti hulladék 
égetése. A tiltás alól az önkor-
mányzat – belterületen – helyi 
rendeletben felmentést adhat, eb-
ben szabályozza az égetés feltét-
eleit, körülményeit is. Arról, hogy 
mikor lehet a kertben égetni, a 

helyi önkormányzatnál kell érdek-
lődni. Amennyiben az önkormány-
zatnak nincs ilyen rendelete, akkor 
nem szabad avart és kerti hulladé-
kot égetni. Továbbá tilos égetni a 
füstköd - riadó alkalmával elren-
delt korlátozás időtartama alatt. 
Az égetés 18. életévét betöltött, 
cselekvőképes személy által vagy 
felügyelete mellett a tűzvédelmi 
szabályok betartásával végezhető 
úgy, hogy az égetéssel, az égetés 
hősugárzásával környezeti, vagyo-
ni kár nem okozható és az égetés 
az emberi egészséget nem veszé-
lyezteti, a tüzelőanyag az emberi 
egészségre ártalmas égésterméket 
kibocsátó anyagot nem tartalmaz. 
Az égetendő avar és növényi hul-
ladék nem tartalmazhat semmi-
lyen más kommunális, ipari ere-
detű, illetve veszélyes hulladékot.  
A tűz őrzéséről és veszély esetén 
annak eloltásáról a tűz gyújtója 
köteles gondoskodni. A tűz hely-
színén olyan eszközöket és felsze-
reléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, illetőleg eloltható. 
Az égetés befejezésével a tüzet el 
kell oltani és a parázslást izzást 
– vízzel, földtakarással, kéziszer-
számokkal – meg kell szüntetni. 
Ha jogszabály másként nem ren-
delkezik, az ingatlan tulajdonosa, 
használója (kezelője, haszonbérlő-
je) köteles a területet éghető hul-
ladéktól és további hasznosításra 
nem kerülő száraz növényzettől 
mentesen tartani.

Külterületen az ingatlan tulaj-
donosa, használója a tűzvédelmi 
hatóság engedélyével legfeljebb 10 
ha egybefüggő területen irányított 
égetést végezhet. Az irányított ége-
tés végzésére vonatkozó kérelmet 
az égetés tervezett időpontját meg-
előző 10. napig be kell nyújtani az 
engedélyező tűzvédelmi hatóság-
hoz. Honlapunkról is letölthető a 
kérelem formanyomtatványa.
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Vonatkozó jogszabályok: 

• 2009. évi XXXVII. törvény az 
erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról

• 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az 
erdők tűz elleni védelméről

• 306/2010. (XII. 23.) Korm. ren-
delet a levegő védelméről

• önkormányzati rendeletek
• A tűzvédelmi hatósági eljárások 

általános és különös szabályairól 
szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. 
rendelet / 8. fejezet a Tűzvédel-
mi hatósági feladatok az erdő-
tüzek megelőzésére
17. § (1) Az erdő fekvése szerint 

illetékes katasztrófavédelmi kiren-
deltség ellenőrizheti a külön jog-
szabály alapján elkészítendő egy-
szerűsített védelmi terv meglétét.

(2) A területileg illetékes ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség a 
tűzgyújtási tilalom időszaka alatt 
rendszeresen ellenőrzi az ezen idő-
szakra vonatkozó szabályok betar-
tását. /

Kérjük a ügyeljünk a tűzvéde-
lemre, továbbá kérjük a szabályok 
fokozott betartását. Köszönjük! 

Székesfehérvár, 2018. június 27.
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzmegelőzési Bizottság

Az elmúlt hónapok is bővel-
kedtek eseményekben óvodánk-
ban.

Januári egészséghetünk kereté-
ben meglátogatta gyermekeinket 
Dr. Kovács Ágnes fogorvos és 
asszisztense, Edit néni. Ági néni 
és Edit néni sok-sok éve, minden 
januárban eljön hozzánk, és a fo-
gászati szűrővizsgálat mellet, egy 
játékos, gyakorlós és igen hasz-
nos előadást is tartanak mindkét 
csoportban a helyes fogápolásról. 
Nagyon köszönjük nekik, hogy 
szabadidejükben, szívességből el-
végzik ezt a munkát, hiszen mind-
annyian tudjuk, mekkora jelentő-
sége van a helyes és rendszeres 
fogápolásnak.

Szintén az egészséghét kere-
tében Percsiné Major Éva egy 
gyermekaerobik és gyermekjó-
ga foglalkozással járult hozzá az 
egészségtudatosság alapozásához. 
Köszönjük munkáját.

Januárban megtartottuk félévi 
szülői értekezletünket, melyre 
meghívtuk iskolánk igazgatónőjét 
és a leendő elsős tanító nénit, akik 
bemutatták az iskolát.

Februárban farsangoltunk. Elő-
ször a gyerekekkel az oviban, majd 
a felnőttek a művelődési házban.

Gyermekfarsangunkon minden-
ki jelmezt öltött, természetesen az 
óvó nénik, dajka nénik is. Jókedvű-
en, zenével, tánccal, tréfás játékok-
kal töltöttük ezt a délelőttöt.

A felnőttek farsangi bálja hete-
dik alkalommal került megrende-
zésre, az óvoda szülői szerveze-
tének sok-sok munkája által. Kö-
szönjük Kovács-Hagyóné Holzer 
Ildikó és Kovács-Hagyó Gábor, 
Klézli Rita és Balogh Péter, Stei-
ner Mónika és Czikora József, 
Kassai Judit és Schmeltz Károly, 
Szluka Edina és Szabados Melinda 
előkészítésben és lebonyolításban 
végzett rengeteg munkáját és kö-
szönjük Bakosné Fábián Hajnalká-
nak, Királyné Preszter Orsolyának, 
Csöngediné Lőrincsz Renátának és 
Farkas Eszternek  a dekoráláshoz 
nyújtott sok-ok segítségét.

Köszönjük azon szülőknek a 
segítségét is, akik tombola ajándé-
kokkal, a jegyek megvásárlásával, 
süti készítéssel támogatták rendez-
vényünket.

Sajnos a bálban nagyon kevesen 
voltunk. Azokat a szülőket, akik 
nem a rendezésért voltak felelő-
sek, nagyon könnyen meg tudtuk 
számolni, mert összesen két család 
volt. Szeptemberben át kell gondol-
nunk, hogyan legyen a továbbiak-
ban. Nyolc-tíz szülő viszi a vállán az 
egész programot, az óvoda dolgozó-
ival karöltve. Pedig a cél az közös: 
gyermekeink óvodája legyen még 
szebb, biztonságosabb, programjaik 
legyenek színesek, változatosak.

Az elmúlt években a jól sikerült 
báloknak és alapítványunknak kö-
szönhetően letérköveztük az első 
udvart, a hátsó udvaron térköves 
terasz készült, teljesen felújítottuk 
a homokozót, kinti asztalokat, pa-
dokat vásároltunk, a hinta alá ütés 
csillapító burkolat került, a sok-sok 
apróságról és gyermekprogramról 
nem is beszélve.

Márciusban ellátogattunk az 
emlékművekhez, nemzeti színű 
zászlóval, kokárdával díszítettük 
a helyszínt, és egy-egy verssel és 
dallal emlékeztünk meg az ünnep-
ről, óvodásaink életkori sajátossá-
gainak megfelelően.

Óvodai hírei
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Minden év márciusában zöld je-
les napunk a víz világnapja is. Pe-
dagógiai Programunk szellemisé-
gének megfelelően gyermekeinket 
a környezettudatosság jegyében 
neveljük, valljuk, ezt nem lehet 
elég korán kezdeni.

Szerencsére a nyuszi is elláto-
gatott hozzánk, és az udvaron, egy 
– egy fészekben hagyta ajándékát. 
Az ajándékok mellett, az óvó nénik 
bábjátékának is örülhettek gyerme-
keink. Húsvétkor hagyományőr-
zésként felelevenítettük a locsol-
kodást. A locsolkodó fiuk, és az 
apró meglepetéssel készülő lányok 
is nagyon élvezték ezt a programot.

Áprilisban a Meseerdő Báb-
színház előadását láthatták a gyer-
mekeink. A szegénylegény sze-
rencséje című mese igazi irodalmi 
élményt nyújtott valamennyi kor-
osztálynak.

Katica csoportosaink a közle-
kedési hét keretében bicikli túrát 
tettek a faluban és egy akadálypá-
lyát is teljesítettek „járműveikkel”. 
Köszönjük szépen a polgárőrök se-
gítségét, akik biztosították az utat a 
kerékpározás alatt.

Áprilisban mindkét csoportban 
megemlékeztünk a Föld napjáról, 
ami szintén zöld jeles napunk. 

Az idei évben Pusztavámra 
szerveztünk autóbuszos kirándu-
lást. A helyi erdei iskola szervezé-
sében érdekes programokkal töl-
töttük a délelőttöt. Szerencsére az 
idő is nagyon kedvező volt (nem 
úgy, mint tavaly). Elfáradtunk, de 
nagyon jól éreztük magunkat.

Még a májusi hónap is sok 
programot-feladatot tartogatott 
számunkra. A hónap elején kö-
szöntöttük az édesanyákat, nagy-
mamákat. Sok-sok érzelemmel át-
szőtt, sírós-nevetős ünnepségünk a 
vendégeink, a gyerekek és az óvo-
dai dolgozók szívét egyaránt meg-
érintette.

Katica csoportosaink felléptek a 
Majálison, és nagyon ügyesen elő-
adták táncos-énekes műsorukat.

A madarak, fák napja keretében 
meglátogatott minket a Pro Vér-
tes Alapítványtól Gábor bácsi, és 
segítségével megnézhettük, hogy 
kikeltek-e már az odukban a kis-
madarak.

Májusban intézményi tanfel-
ügyelet volt óvodánkban, mely el-
ismerően nyilatkozott az óvodánk 
színvonalas szakmai munkájáról, 
az óvoda dolgozóinak és a szülők 
többségének a célok megvalósítása 
érdekében végzett példaértékű ösz-
szefogásáról.

Május végén megtartottuk év-
záró műsorunkat, és elköszöntünk 
nagycsoportosainktól. A műsor 
révén a szülők és a vendégek egy 
csipetnyi ízelítőt kaptak egész éves 
munkánkból, melyben a játékos-
ság, a vidámság, a mozgás, és a 
hagyományőrzés egyaránt megmu-
tatkozott. 

Június első hétvégéjén csalá-
di napot tartottunk az óvodában, 
melyre meghívtuk leendő óvo-
dásaink is. A kötetlen, beszélge-
tős, ismerkedős délután folyamán 
programjaink között szerepelt 
ugrálóvár, táncház, csillámteto-
válás, és „palacsintázás” is, és a 
tűzoltó autóval való ismerkedés is. 
Köszönjük szépen Weiger Lajos, 
Weiger Balázs és Nagy Gábor ér-
dekes, élményszerű bemutatóját.

Végül szeretném megköszönni 
önkormányzatunk támogatását, és 
a Luxemburgi Baráti Társaság sok-
sok adományát. Köszönjük szépen 

Szegletes Gyulánétól és Koczka 
Mihálytól kapott gyümölcs „ado-
mányokat”, amit ovisaink nagy 
örömmel fogyasztottak el.

Szeretném megköszönni azok-
nak a szülőknek az egész éves tá-
mogatását, akik bármilyen módon 
segítették óvodánk működését, a 
gyermekprogramok lebonyolítását, 
az óvoda dolgozóinak munkáját. 
Nem merek vállalkozni arra, hogy 
mindenkit név szerint felsoroljak, 
mert félek, valaki kimaradna-hisz 
olyan sokan voltak. (szerveztek, 
dekoráltak, vásároltak, cipeked-
tek, takarítottak, sütöttek, mézet 
hoztak, papírral, ragasztótóval se-
gítettek, szereltek, javítottak, szá-
mítógépet szereztek, fényképez-
tek, gyerekeket terelgettek (Mihály 
nap), gyönyörű dolgokat készítet-
tek – adventi vásár, jelek a szekré-
nyekre – részt vettek az önkéntes 
munkán… és még sok-sok nagyon 
fontos dologban részt vettek. KÖ-
SZÖNJÜK!

Köszönöm kollégáim egész 
éves munkáját, köszönöm, hogy a 
fel-fel bukkanó nehézségek elle-
nére megőrizték jókedvüket, aktí-
van, a plusz munkákat bevállalva 
dolgoztak, szívüket, lelküket bele-
tették abba, hogy óvodánk magas 
színvonalú szakmaiságát megőriz-
hessük, a gyerekek sokoldalú fejlő-
dését biztosíthassuk.

Mindenkinek jó pihenést, vi-
dáman, tartalmasan együtt töltött 
nyári napokat kívánok!

Tóthné Giczi Ildikó 
 tagóvoda-vezető
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Ebben  a tanévben is színvona-
las műsorral búcsúztattuk a 8. osz-
tályos tanulókat. 

Bócz Éva tagintézmény-vezető 
búcsúztató beszéde:

Pázmány Péter 1636-ban mai 
napig és mindenkor hatóan fogal-
mazza meg mi a célja a fiatalság 
oktatásának, nevelésének, mely ta-
lán ma még kívánatosabb cél, mint 
volt akkor.

„Az országoknak és városok-
nak sincs semmire nagyobb szük-
ségek, mint az apród- esztendősök 
jó nevelése. Mert sem az eláradott 
gonoszságnak kiirtására, sem a jó 
erkölcsök béoltására, sem a böl-
csességek és tudományok gyöke-
rezésére, sem a több belső csendes 
állapotok virágozására foganato-
sabb eszköz nem találtatik a gyer-
mekek oktatásánál”

2013-ban ünnepeltük az 1783-
ban alapított csókakői iskola 230 
éves évfordulóját és most immár 
235 éve folyik a falu fiataljainak 
nevelése, oktatása itt.

Nagyon-nagyon meg kell be-
csülnünk és megköszönni az akkor 
itt élő emberek akaratát és tettvá-
gyát, hogy ezt az iskolát – melynek 
részei ma is szolgálják a tanítást 
– létrehozták, felépítették és 235 
évig megtartották, hogy a falu fia-
taljait itt, helyben és a csodálatos, 
történelmi környezetben nevelve, 
oktatva, maradandót, időt álló tu-
dást adjanak át nekik, mint ahogy e 
falak is megmaradtak és bizonyít-
ják a kitartás és hűség erejét.

Minden útravaló, számadás hiá-
bavaló, ha nem tudjuk honnan-ho-
vá tartunk, tartsunk.

Nektek, akik a csókakői iskola 
235 éves falai közé jöttök nap-mint 
nap, fel sem tűnik, hogy bizony 

kevés általános iskolai diáknak –  
főleg falusi diáknak – adatik meg, 
hogy büszke lehessen arra, milyen 
ősi falak között és még ősibb vár 
lábainál gyarapodhatott azokkal az 
ismeretekkel, ami alapja minden 
további lépésének, sikerének, szel-
lemi vagy éppen anyagi gyarapo-
dásának.

A 235 éven át megőrzött és élet-
tel teli falak, arra bizonyítékok, 
hogy ebben a faluban a megtartó 
erő nem más, mint a fiatalok, gye-
rekek, akik miután elmennek, nem 
akarják, hogy ne legyen hová visz-
szajönni szülőként, nagyszülőként, 
dédszülőként vagy egyszerűen 
csak találkozni az osztáytársakkal.

Ma a világ olyan, hogy 24 óra 
alatt átrepüljük a Földet: holnap 
Szingapurban ébredhetünk, azután 
Kanadában, aztán Lappföldön, és 
pár óra alatt bárhol Európában, de 
ebben a világban mégis van egy hely 
ahol horgonyt vethetünk: Csókakő.

Nagyon igaz Reményik Sándor 
üzenete vagy éppen felszólítása 
minden emberi közösségnek, lehet 
az falu vagy város:

„Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!”

Ez a két sor mindent összefog-
lal, ami útravaló lehet mindenki-
nek, mert ha ezt a mai embernek 
lefordítjuk, akkor azt üzeni, hogy 
nem lehet erkölcsi útmutatás és 
kellő tudás nélkül nekiindulni az 
életnek. A magyar oktatás, nevelés 
több mint ezer éves és ennek közel 
egynegyed évezred idejével része-
se a csókakői iskola is 

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza...aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”

(Kiss Jenő)

Folyamatosan figyelemmel kí-
sértük a gyermekek teljesítményét, 
fejlődését. Tanulóink sport és ta-
nulmányi versenyeken sikeresen 
helytálltak és jó eredményeket ér-
tek el. Gratulálok a szép eredmé-
nyekhez, büszkék vagyunk diák-
jainkra, hogy dicsőséget szereztek 
iskolánknak.

Az idei tanévben 13 szakkör 
működött, a gyerekek tehetségének 
kibontakoztatása volt a célunk. An-
gol, francia, furulya, énekkar, kéz-
műves, Bozsik- program, német, a 
tűzoltó szakkör, szolfézs, zongora, 
gitár, Jazz-balett.

Részt vettünk az Országos 
Kompetencia-mérésben, magyar, 
matematika és német tantárgyból 
a 6. és 8. osztályosokkal. A német 
mérés eredménye 76% lett. A ta-
valyi mérések eredményei: az or-
szágos átlagnál, a kistelepülések 
átlagánál jóval magasabb szinten 
teljesítettünk. Elkészítettük az 1. 
osztályosoknál a Differ- mérést.

A nyolcadik osztálynak pálya-
választási tanácsadást tartottunk. 
Iskolánkból a legjobb gimnáziu-
mokba, szakközépiskolákba kerül-
nek be tanulóink, minden évben az 
első helyen megjelöltre. 1 tanuló a 
Pannonhalmi Bencés Gimnázium-
ba, 1 tanuló a Széchenyi István Mű-
szaki Szakgimnáziumba, 2 tanuló  
a Jáky József Szakgimnáziumba, 
2 tanuló a Bugát Pál Szakgimnázi-
umba, 1 tanuló a Hunyadi Mátyás 
Szakgimnáziumba, 1 tanuló a Deák 
Ferenc Szakközépiskolába, 1 tanu-
ló  az Árpád Szakközépiskolába, 1 
tanuló a Vörösmarty Mihály Szak-
középiskolába nyert felvételt. 

Tisztességes, becsületes embe-
reket nevelünk, akik megállják a 
helyüket az életben.

iskola élet hírei

Az Általános Iskola Év Végi Beszámolója 2017/2018 Tanév
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Aktívan részt vettünk a falu éle-
tében: szüreti felvonuláson minden 
osztály néptáncolt, október 23-i 
megemlékezést közösen ünnepel-
tük a faluval, az adventi vasárna-
pok aktív részesei voltunk, március 
15-i ünnepség az iskolások rende-
zésében zajlott, az Aradi- vértanúk 
napjáról, a Mikulásról, a farsang-
ról, a Június 4-i összefogás napjá-
ról a vár alatti Trianon emlékműnél 
emlékeztünk meg. 

A kulturális rendezvényeink 
a következők voltak: Kulturális 
Gála, Idősek napja, Anyák napja, 
Zenei Világnap, Vár-felszabadulá-
sának napja, Víz Világnapja, Föld 
Napja, Gyermeknap, Majális, Már-
ton-nap.

Az osztályfőnökök kirándulá-
sokat szerveztek: 1-3-4. osztály a  
Velencei-tó környékére, 2. osztály 
Győrbe, 5-6-7. osztály Kápolnás-
nyékre, Martonvásárra, Tordasra, 
8. osztály Neszmélyre látogatott. 

Iskolánk létszáma: 108 fő, 
szeptemberre 122 főre nő.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma engedélyezte, hogy szept-
embertől a csákberényi általános 
iskola a csókakői általános iskola 
telephelye legyen. Míg a csókakői 
iskola a Radnóti Miklós Általános 
Iskola tagintézménye lesz. 

Bejáró tanulóink: Sörédről 2 
fő, Csákberényből 15 fő, Bodajkról 
4 fő, Mórról 2 gyermek.

Iskolánkban napközi otthonos 
ellátás működik, melyet 61 gyer-
mek vett igénybe. Menzás tanuló-
ink száma 24 fő. 

A tanévben nem volt igazolatlan 
mulasztás, egy főre jutó mulasztott 
napok száma 11 nap.

A gyermekek szabadidős prog-
ramjainak koordinálását a diákön-
kormányzat végezte. Havonta érté-
keltük a gyermekek tanulmányi és 
közösségi munkáját, meghirdettük 
a hónap tanulója, a hónap osztálya 
címet. Ünnepélyes keretek között 

diákigazgatót választottunk, aki 
átvette az iskola irányítását, szí-
nes programokkal és versenyekkel 
gazdagította a gyermekek napját.

Tantervi követelményeknek 
minden tanuló eleget tett.
Iskolánk szakos ellátottsága: 98%
Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,4 

21 gyermek kitűnően teljesített, 
11 tanulónk jeles eredményt ért el.

Kitűnő eredményt értek el a 
következő tanulók: 

• 1. osztály: Abért Márton, Beré-
nyi Bence, Csöngedi Zalán, Kun 
Kristóf, Steiner Jázmin, Szabó 
Lara

• 2. osztály: Hegedüs Boldizsár, 
Kis Luca, Labádi Hanna, Takács 
Réka,

• 3. osztály: Czompó Léna, Nyer-
ges Réka, Asztalos Anna

• 4. osztály: Máhr Fanni, Balázs 
Eszter, Magda Milán

• 5. osztály: Varga Jonatán
• 6. osztály: Balázs Anna, Király 

Eszter
• 7. osztály: Varga Barnabás
• 8. osztály: Szabó Balázs

Jeles eredményt értek el:
• 1. osztály: Stróhéber Alexa
• 2. osztály: Trischberger Arlett, 

Krauser Róbert, Kiszely Ábel
• 3. osztály: Volenter Buzás Ábel, 

Braun Borbála
• 4. osztály: Simicska Kinga, He-

gedüs Boróka
• 5. osztály: Appel Maja, Kovács 

Ivett
• 6. osztály: Szabó Karina

Gratulálok nekik is!
Négy évvel ezelőtt új hagyo-

mányt vezettünk be. Dicsőség-
táblát avattunk, melyre annak a 8. 
osztályos tanulónak a neve kerül 
fel, aki kitűnő tanulmányi ered-
ményt ért el és dicsőséget szerzett 
a versenyek során iskolánknak, 
valamint kiemelkedő közösségi 
munkát végzett. Ebben a tanévben 

egy tanuló neve került fel a táblára 
Szabó Balázsé. A hagyomány má-
sik része, hogy a dicsőség táblára 
felkerült tanuló arany medált kap 
emlékbe az iskola képével. 

A képviselő testület „Büszkék 
vagyunk rád”- díját az idei tanév-
ben Palocsai Linda és Bokor Ta-
más 8. osztályos tanulók kapták. 
Gratulálunk ehhez a szép díjhoz!

Az országos tanulmányi verse-
nyeken elért kimagasló eredmé-
nyért díszoklevelet kaptak

A megyei tankerülettől Fürst- 
Tihanyi Tímea tanügyi referens 
adta át a miniszteri és a tankerüle-
ti elismerő okleveleket. 40 éves 
pedagógus szolgálati érdemérmet 
vett át Steiner Lajosné és Almádi 
István. Tankerületi elismerésben 
részesült Kamocsa Eszter, Buzás 
Antalné és Molnárné Bognár Mó-
nika.

Bejelentések: 
Ebben a tanévben is immár 6. 

éve sikeresen pályáztunk Erzsébet- 
táborra, 40 gyermek Fonyódligetre 
utazott, június 24-29-ig, mintegy 
1000 Ft költségen.

Lehetőség nyílt arra, hogy isko-
lai napközis táborra is pályázzunk, 
ezzel a lehetőséggel 43 tanuló élt, 
tanulónként 500 Ft-os áron. Szí-
nes, változatos programok várták a 
gyermekeket június 18-22-ig. 

Nyári szünetben tisztító mesze-
lést fogunk végezni a tantermekben .

Nyáron ügyeletet tartunk minden 
szerdán 8-12 óráig

2018. szeptember 3-án 8 órakor 
lesz az évnyitó.

Ezúton szeretném kifejezni 
köszönetemet az egész éves mun-
káért, támogatásért, a tankerület 
igazgatójának Török Szabolcsnak, 
a tanügyi referensünknek Fürst- 
Tihanyi Tímeának, a Szülői Szer-
vezetnek Palocsainé Fűrész Éva 
elnöknek a 8 éves odaadó munká-
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jáért, köszönöm Palocsai Jenőnek 
az elmúlt évek munkáját, Fűrész 
György polgármesternek, képvi-
selőknek, a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak, Luxemburgi Baráti 
Társaságnak, Civil Szervezetek-
nek, vállalkozónak és külön köszö-
net Guszter Jánosnak és Rozsnyai 

Attilának a rendezvényeken nyúj-
tott egész éves segítségért.

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

Minden gyermeket kérek arra, 
hogy a nyári szünetben vigyázzon 
a testi épségére!

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

Bócz Éva 
Tagintézmény-vezető

Alsós munkaközösségi év végi beszámoló
2017/2018-as tanévünk máso-

dik félévében is tartottuk magunkat 
a munkatervben és a szülői értekez-
leten még év elején jelzett, minden 
hónap első hétfőjén fogadó órához. 
Így továbbra is szoros kapcsolat-
ban maradtunk a szülőkkel, akik-
kel emellett telefonon, üzenő fü-
zetben, tájékoztatói meghívókkal, 
interneten és személyesen is volt 
lehetőségünk a zökkenőmentesebb 
együttműködésre. Tanulóink to-
vábbra is részt vettek a választott 
szakkörökön. A szakkörökön való 
sikereiket, alkotásaikat megtekint-
hettük kiállítások, konzertek, fellé-
pések alkalmával. Minden hónap-
ban kihirdettük a hónap tanulóját, 
illetve tanulóit, a hónap osztályát 
díjaztuk. Folytattuk osztályain-
kon belüli értékelésünket is, azaz 
a dicsőség fal használatát, ahol a 
gyerekek maguk közül választhat-
ták ki, ki kerüljön ki magatartása, 
szorgalma, közösségi munkája, 
sporteredményei alapján a táblára. 
Jó idő esetén szabadprogramokat is 
tartottunk, kirándultunk közösség-
építés céljából a faluban a várhoz, 
erdőbe. Az első osztályos tanulók 
Székesfehérvárra látogattak Ko-
ósné Kenessey Éva szervezésével. 
A szülői munkaközösség segítő-
kész támogató munkája segítette 
programjaink sikerességét. Év vé-
gén minden alsós tanuló sikeresen 
zárta az évet, amelyet a szép bizo-
nyítvány átadása mellett jutalom-
könyvvel, oklevéllel is jutalmaz-
tunk. 

Programjaink a második félévben:
- Szülői értekezlet Felelős: osz-

tályfőnökök
- Iskolai farsang : az alsó és fel-

ső farsangot külön napon tartottuk; 
tombolasorsolás, jelmezek értéke-
lése, sulibuli színesítette a mulat-
ságot. Felelős: Bognár Gáborné, 
osztályfőnökök

- Iskolaváró foglalkozás tanóra 
keretén belül mesefeldolgozás, 
kézműves foglalkozás várt a ki-
csikre Felelős: Moór Zsanett

- Március 15-i megemlékezésen 
faluünnepély keretén belül, ahol 
alsós diákok is szerepet kaptak a 
műsorban. Az énekkar mindig te-
kintélyes műsorral készült minden 
ünnepségre Steiner Lajosné felké-
szítésével.

- Húsvétváró foglalkozást szer-
veztünk, hangolódva az ünnepre. 

- Víz világnapja alkalmából já-
tékos feladatokon keresztül hívtuk 
fel a figyelmet a természet kincsei-
re. Alsós felelőse Koósné Kenessey 
Éva kolléganő volt.

- Ovisuli: játékos foglalkozáson 
vettek részt az óvodások és szüleik 
is belepillanthattak a kicsikre váró 
izgalmakba

- Költészet napján minden osztály 
verssel tisztelte meg ezt a jeles napot.

- Papírgyűjtés DÖK szervezésé-
vel Felelős: Bognár Gáborné

- Hagyományainkhoz híven az 
idei Kulturális Gála is megrende-
zésre került.

- Nemzetiségi nap : májusfa ál-
lítás Felelős: Moór Zsanett

- Anyák napja Felelősök: osz-
tályfőnökök 

- Idősek Otthonába látogattunk
- Majális Felelős: Steiner Lajosné
- Föld napja Felelős: Bognár Gá- 

borné, osztályfőnökök
- Óvodás nyílt nap Felelős: 

Moór Zsanett
- Májusfa kitáncolás Idén új ha-

gyományt bevezetve a falu segít-
ségével egy saját májusfa oszlopot 
kaptunk,így a néptánc mellett, a 
hagyományos szalagtánccal tettük 
színesebbé a programot.  Felelős: 
Moór Zsanett

- Óvodás ballagás
- Beiratkozás
- Pedagógus napi műsorral lep-

tek meg minket az iskola tanulói , 
szülői munkaközösség és az önkor-
mányzat dolgozói.

- Osztálykirándulás: 1. , 3., 4. 
osztály együtt Velencei- tó körüli 
kiránduláson vett részt, a 2. osztály 
Győrött kirándult. Felelős: osztály-
főnökök

- osztályozó értekezlet
- DÖK – nap
- Bolondballagás
- Ballagás, Évzáró ünnepség
- napközis tábort szerveztünk, 

ahol 43 gyermek vett részt. Fele-
lős: Moór Zsanett

Versenyek:
- Körzeti Diákolimpia Mór I. 

korcsoport egyéni összetett 
Krauser Róbert 2. osztályos 

tanuló 3. hely Felkészítő: Almádi 
István
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- Fenntarthatósági Témahét 
„Egy doboznyi természet”- alsó ta-
gozat országos pályázat 3. hely

„Csókakői sünik” 1. osztály 
kirándulás a vajali szürkenyárnál 
Felkészítő: Koósné Kenesei Éva

Pihentető nyarat kívánok min-
denkinek, hogy célunk a jövő-
re nézve is elérhető legyen: egy 
programokkal teli, vidám, szín-
vonalas iskolai légkör megterem-
tése, mind a gyermekek, szülők 

és a pedagógusok együttműködő 
munkája során. 

Moór Zsanett 
alsós munkaközösség-vezető

Ökoiskola- Munkaközösségi beszámoló
A tanév kezdetén újjáalakult 

munkacsoportunk a februári ér-
tekezleten értékelte az eddigi 
ökoiskolai programokat és egyez-
tette a második félév teendőit. To-
vábbra is fő célunk volt, hogy isko-
lánk minél több tanulóját mozgó-
sítsuk különböző programjainkkal. 
Fontos feladatunk a helyi értékek, 
hagyományok megismertetése di-
ákjainkkal; az iskola és környé-
kének tisztántartása; természeti 
környezetünkben tartott tanítási 
órák, tevékenységek szervezése; a 
szülők bevonása programjainkba. 
Lehetőségeinkhez mérten részt ve-
szünk az országos, valamint a kör-
nyezetünkben lévő településeken 
kiírásra kerülő versenyeken, ren-
dezvényeken, akciókban. 

A 2. félév során többek közt 
a következő eseményekkel igye-
keztünk ökoiskolai céljainkat 
megvalósítani:

- Környezetvédelmi témanapot 
tartottunk, melynek témája a sze-
lektív hulladékgyűjtés és az újra-
hasznosítás volt

- a diákok által hulladékokból 
készített számtalan ötletes játékból 
és használati tárgyból, valamint 
plakátjaikból kiállítást szerveztünk

- a Víz világnapján témanapot 
tartottunk- vizes fejtörő feladatok-
kal, filmvetítéssel, kézműves tevé-
kenységgel

- egy kolléga részt vett a Fenn-
tarthatósági témahéthez kapcsoló-
dó regionális továbbképzésen

- neveztünk a Fenntarthatósá-
gi témahétre, melynek keretében 
minden osztály egy délelőttöt a ter-
mészetjárásnak szentelt

- egy osztállyal indultunk a kap-
csolódó „Egy doboznyi természet” 
pályázaton, mellyel 3. helyezést 
értünk el

- elkészítettük és beadtuk az 
Ökoiskola pályázatot, a cím újbóli 
elnyerésére

- elkezdtük az osztályteremben 
keletkező papírhulladék szelektív 
gyűjtését

- papír-és kartonhulladék gyűjtést 
rendeztünk a szülők bevonásával

- jelentkeztünk a Föld órája ak-
cióra

- felső tagozatosaink zöme részt 
vett a csákberényi „Kihívás napja” 
rendezvényein

- a Madarak és Fák napját az 
Országos Magyar Vadászkamara 
küldötteivel közösen ünnepeltük, 
faültetéssel, madárgyűrűzéssel, 
odúkészítéssel s egyéb változatos 
programokkal

- Ismertetővel egybekötött ás-
ványkiállítás és –vásár zajlott isko-
laudvarunkon

- pályáztunk a helyi, napközis 
és a fonyódligeti élménytáborozás-
ra, mindegyiket elnyertük, s így is-
kolánk tanulóinak közel háromne-
gyede részesül szervezett tanórán 
kivüli programokban

- osztálykirándulásaink szerve-
zése során a természet megismeré-
sét célzó programokat iktattunk be 
(tanösvény, állatkert, vízpart stb.)

- településünk néptánccsoport-
jának aktív tagja több tanulónk, ők 
számos hagyományőrző rendezvé-
nyen vettek részt a közelmúltban

- hagyományörző iskolai ren-
dezvényeinket idén is megtartottuk 
( májusfa állítása és kitáncolása)

- számos versenyen vettünk 
részt diákjainkkal: 

„Itthon otthon vagy”-országos 
földrajzi verseny (8.o.)

Kaán Károly - országos termé-
szetismeret verseny (6.o.)

„Egy doboznyi természet”- or-
szágos fenntarthatósági verseny 
(1.o.)

Megyei Víz világnapi verseny, 
Pusztavám (felső tagozat)

Egészségügyi és környezet-
védelmi verseny, Székesfehérvár 
(8.o.)

Ifjúsági katasztrófavédelmi ver-
seny, Székesfehérvár (felső tago-
zat)

Természet-ember-környezet, 
Székesfehérvár (6.o.,8.o.)

Bízunk benne, hogy tevékeny-
ségünk a továbbiakban is hozzá-
járul ahhoz, hogy iskolánk tanulói 
és dolgozói körében a környezet-
tudatos magatartás a mindennapok 
részévé váljon.

Csókakő, 2018.06.20.              
Koósné Kenessey Éva

ökoiskola munkacsoport-vezető
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Országos Ezerjó és Gyermekei Borverseny 2018

Csókakőről hét ezerjó vett részt 
az Országos Ezerjó és Gyermekei 
Borversenyen 2018-ban a termelői 
kategóriában. Szépen teljesítettek 
a csókakői ezerjók. Hat ezerjót a 
2017-es évjáratból, egyet pedig a 
2015-ös évből neveztek be a gaz-
dák. A mintákat hat gazda bizto-
sította a versenyre. Háhn Mihály, 
Jelena László, Szegletes Gyula, 
Palocsai Jenő, Fűrész Györgyné és 
Fűrész György küldte versenybe 
a borait. A boraink, amit lehetett 
mindent megnyertek a versenyen. 
Fűrész György 2015-ös csókakői 

ezerjója oklevelet kapott, Fűrész 
Györgyné 2017-es évjáratú bora 
bronzérmet szerzett, Szegletes 
Gyula 2017-es ezerjója ezüstérmet 
nyert. Háhn Mihály 2017-es csóka-
kői ezerjója szintén egy ezüstérmet 
zsebelt be az országos megmé-
rettetésen. De Jelena László sem 
maradt le az éremesőről, hiszen 
az ő 2017-es csókakői ezerjója is 
elhozott egy ezüstérmet. Ám a vé-
gén volt a csattanó, amikor Fűrész 
György csókakői ezerjója a 2017-
es évjáratból arany érmet hozott, 
mégpedig úgy, hogy a termelői 

kategóriában a legmagasabb pont-
számmal a legjobb ezerjó lett, így 
a csókakőieké lett a verseny egyik 
serlege is. Nagy elismerés ez ne-
künk, és a gazdák számára is, hogy 
ilyen szépen szerepeltek boraink a 
megmérettetésen. Reméljük, hogy 
sok ilyen eredményben lesz még 
részünk nekünk is és más csókakői 
gazdáknak is. A résztvevőknek ez-
úton köszönjük, hogy képviselték 
Csókakő színeit a versenyen, az 
elért eredményekhez pedig ezúton 
is gratulálunk! A verseny végered-
ménye a következő lett:
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egyházi hírek

A jövő vasárnap lesz templomaink-
ban a „Péterfillér”-gyűjtés a Szentszék 
javára.

Magyaralmási templomunkban a jövő 
vasárnapi 11 órai szentmisét Megyéspüs-
pök úr imádkozza, mely szentmise után 
megáldja a templom előtti felújított te-
ret és az adakozók jóvoltából készíttetett 
Mária szobrot. Szeretettel várjuk kedves 
híveinket a közös ünneplésre!

Bodajk
Jövő vasárnap délután fél 5 órától 

kegytemplomunkban Laki Virág gyógy-
ulásáért jótékonysági koncertet tartunk 
a Szív Hang kórus közreműködésével. 
Imádkozzunk érte, kérve a Szűzanya 
hathatós segítségét!

A héten kedden délelőtt 8-10-ig in-
gyenes ruhaosztás lesz a Malom épületé-
nél a Karitász szervezésében.

Fehérvárcsurgó
A hittantábor miatt a héten csütör-

tökön reggel 8 órakor lesz szentmise a 
táborozókkal közösen.

Csákberény
Jövő vasárnap a szokásos Péter-Pál 

napi fogadalmi szentmisét imádkozunk, 
és a szentmise után zarándokolunk el te-
lepülésünk temetőjébe közös imádságra.

Csókakő
Június 16-án szombaton részt vet-

tünk a Szent Donát Borünnep és a 
Kárpát-medencei Borrendek Országos 
Találkozóján. A borünnep részeként a 
mintegy 150 főnyi borünnepi menet be-
tért a Szent Donát Plébánia Templom-
ba, ahol orgonaszóval és a Csókakői 
Egyházi Kórusnak köszönhetően, szép 
egyházi énekekkel fogadtuk a zászlók-
kal felvonuló borlovagokat, és borki-
rálynőket. A templomi közös programot 
követően, a borlovagok és a borkirály-
nők gyűrűjében az újonnan felállított 
Szent Donát szobornál közösen kértük 
Szent Donátnak templomunk és közsé-
günk védőszentjének közbenjárását a 
bő termésért, és a jégveréstől, valamint 
a viharkároktól történő megvédésért. 
Reméljük, hogy a Szent Donát Borrend 
ezt a szép hagyományt fenntartva a to-
vábbiakban is ápolja a védőszentünk 
tiszteletét.

Közös programok
Dátum Időpont Helyszín Esemény

Június

24. v. 16.00 Bodajk kegytemplom Horváth József atya aranymiséje

24. v.-30. 
szo.

Fehérvárcsurgói plébánia 
- Kaszap Központ

Hittantábor II.

Július

1. v. 9.30 Csákberény Péter-Pál napi fogadalmi ünnep

11.00 Magyaralmás Püspöki szentmise, szobor megáldás

1v.-7. szo. Fehérvárcsurgói plébánia 
- Kaszap Központ

Hittantábor III.

8. v. 10.00 Vértessomló Sarlós Boldogasszony napi búcsú; gyerme-
keket váró, hordozó családok megáldása

12. cs-15. v. Csákvár „Ébresztő” ifjúsági fesztivál

13. p. 17.00-21.00 Bodajk kegytemplom Fatimai engesztelés

15. v. 10.30 Csákberény Megemlékezés a 48-as Szabadságharc 
lelkészeiről

Liturgikus elmélkedés
Szent Ágoston püspök beszédeiből

(Sermo 293, 1-3: PL 38, 1327-1328) A pusztában kiáltónak szava

Keresztelő Jánosnak sajátos módon megszentelt születését ünnepli az Egyház. 
Nincs is más a szentek között, akinek a születése napját ünnepélyesen megülnénk. 
Megünnepeljük Keresztelő Jánosét, és megünnepeljük Krisztus Urunkét. E tény mel-
lett szó nélkül elmenni nem lehet. De ha történetesen nem is tudjuk e tény nagy jelen-
tőségét teljesen megmagyarázni, akkor annál inkább igyekezzünk majd nagyobb lelki 
haszonnal ennek a mélyére hatolni. Keresztelő Jánost egy idős, meddő asszony hozza 
a világra, Krisztus Urunkat pedig egy fiatal Szűz. János apja megnémul, mert nem 
hiszi, hogy majd fia születik. Krisztus születését hittel fogadja a Szűz, és hite által 
foganja méhében. Ezzel elétek tártam elmélkedésünk témáját. Azt azonban már előre 
is megmondom, hogy sem tehetségünk, sem időnk nincs ennek a nagy misztériumnak 
minden mélységét kifürkészni, de majd jobban megtanít erre titeket a Szentlélek, aki 
bennetek szól, még ha én nem is vagyok köztetek. Megtanít az, aki gondolataitokat 
vezérli, akit a szívetekbe fogadtatok, akinek templomává lettetek. Keresztelő János 
átmenet az Ó- és az Újszövetség között. Hogy ő valamiképpen ilyen határ, azt maga 
Urunk is megmondotta: A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig tartottak (Lk 
16, 16). Az Ószövetséget személyesíti meg, de egyben ő az Újszövetség hírnöke is. 
Mint az Ószövetség megszemélyesítője, öreg szülőktől születik; viszont mint az Új-
szövetség megszemélyesítője, már anyja méhében prófétál. Még meg sem született, 
amikor Szűz Mária látogatásakor már ujjong anyja méhében. Már ekkor, születése 
előtt megkapta küldetését. Már ekkor, mielőtt meglátta volna Jézust, nyilvánvaló lett, 
hogy ő Krisztus előfutára. Isteni dolgok ezek, és az emberi gyarlóság mértékét meg-
haladják. Azután megszületik. János lesz a neve, és atyjának megoldódik a nyelve. 
Most nézzük a képek mögött a jelentést. Zakariás hallgat. Elveszti hangját mindad-
dig, amíg meg nem születik János, az Úr előfutára, hogy megoldja a nyelvét. Hát 
Zakariás némasága nem rejtett jövendölés-e? Mielőtt Krisztus tanítani kezdett volna, 
a jövendölések mintegy rejtettek voltak, és pecséttel lezártak. De megnyílnak az ő 
eljövetelével. Megnyílnak, és érthetők lesznek annak eljöttével, akit megjövendöltek 
János születésekor. Zakariás ajkának megnyílása ugyanazt jelenti, mint amit a temp-

„…Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított.”     Iz 49,1b
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lom függönyének kettéhasadása Krisztus 
kereszthalálakor. János, ha csak önma-
gát hirdette volna, Zakariás ajkát ugyan 
meg nem nyitotta volna. Megoldódik 
azonban ez a nyelv, mert megszületik a 
szó. Jánostól kérdezték ugyanis, amikor 
már hirdette az Urat: Ki vagy te? (Jn 1, 

19) Mire ő azt felelte: A pusztában kiáltó 
szó vagyok (Jn 1, 23). János a szó, az 
Úr pedig, aki kezdetben volt az Ige (Jn 
1, 1). János a mulandó szó, Krisztus a 
kezdetben létező örök Ige.

Csókakő, 2018. június 27.                                                                                                       
Mórocz Tamás plébános

Véget ért a bajnokság

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: 06-22/410-039
www.bodajkikegyhely.hu 

e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Újabb szomorú hírt kaptunk az el-
múlt héten. Tagtársunk, egykori ka-
pusunk, játékosunk, elnökségi tagunk 
Végh Imre váratlanul elhunyt. 

Végh Imre 14 éves korától igazolt 
játékosa és tagja volt egyesületünknek. 
Az akkori vezetőségnek feltűnt szerve-
zőkészsége, az egyesülettel kapcsolatos 
teendők végzésében a rátermettsége, így 
hamar az elnökség tagja lett. A Váral-
ja SC Csókakő elnökségének 1970-től 
1998-ig visszavonulásáig tagja volt. A 
pénzügyek, a nevezések intézésében je-
leskedett elsősorban, ennek megfelelően 
1972-től 1975-ig az egyesület gazda-
sági vezetője lett, mindemellett 1970-
től 1978-ig szakosztály vezetőségét is 
elvállalta, s edzőként 1976-tól 1978-ig 
irányította a csapatot. A sors úgy hoz-

ta, hogy a kapu védése mellett,1975-től 
1976-ig az elnöki feladatot is be kellett 
töltenie. Lelkesedése, ereje, szervező-
készsége, abban az időben nem ismert 
határokat. Részt vett 1978-ban a Téli 
Kupa megalapításában, játékosként az 
Öregfiúk csapatának oszlopos tagja volt, 
a mindenki által Bicskei bácsinak becé-
zett sportember, aki 1988-tól 2000-ig a 
Téli Kupa állandó játékvezetői posztját 
is betöltötte. Az Öregfiúk nagy pályás 
csapatának kapuját is őrizte, részt vett 
1985-től a Malinovoval kialakított test-
vér települési kapcsolat kiépítésében 
és működtetésében. Csókakő Község 
tanácstagja volt 1985-től 1990-ig. Te-
rületi bajnoki címet is elért tekében, és 
két idényt lehúzott az NB III-as csóka-
kői tekecsapatban. Motorja volt a fel-

nőtt csapat újra indításának, az 1994-es, 
1995-ös évben. Híres volt nótás kedvé-
ről, arról, hogy a Kossuth Lajos utcai 
házát mindig szépen, rendben tartotta, a 
szép rózsás utcafront az ő névjegye volt. 
Mostanában már visszavonultabban élt, 
a kertészkedéssel töltötte mindennapja-
it, ám mindenkihez volt egy jó szava, aki 
elment a háza előtt. 

Június 27-én búcsúztatta a család, a 
rokonok, a barátok, a falu közössége. 
Bicskei Bácsi, Imre Bácsi, Elnök Úr! 
Mi is búcsúzunk tőled, a szolgálat lejárt, 
nyugodj békében! A családnak ezúton is 
őszinte részvétünk!

Csókakő, 2018. június 27.                                                        
Fűrész György polgármester és a

Váralja SC Csókakő elnöksége

Benevezett Csókakő futball csapata 
a 2018/2019-es bajnoki kiírásba. Eluta-
lásra került a nevezési díj az új szezonra, 
befizettük az MLSZ felé a tagdíjunkat, 
illetve beneveztünk csapatunkat a Fejér 
Megyei Kupába is. 

Az egyesület anyagilag tudja vállal-
ni a bajnoki szezont, az önkormányzat 
a nevezést, és a versenyengedély, és a 
csapat felállását követően támogatja a 
második félévben is a helyi labdarúgást. 

sport

VÉGH IMRÉRŐL EMLÉKEZÜNK

Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósá-
ga befogadta az elektronikus nevezésün-
ket. Az egyesület nevezését követően, 
most a játékosok versenyengedélyének 
megigénylése következik. Megkaptuk a 
nevezéssel egy időben a kupamérkőzés 
és a bajnoki nyitómérkőzés időpontját is. 
Az első fordulót az MK-ban a Szent Do-
nát Napi Búcsúkor 2018. augusztus 5-én 
vasárnap, valószínűleg Csókakőn fogjuk 
rendezni. Ezt követően kezdődik meg 

a Megyei III. osztályú bajnokság 2018. 
augusztus 19-én vasárnap. A bajnokság 
esetében még arról nincs természetesen 
információnk, hogy hány órakor és ide-
haza, vagy idegenben kezdünk-e. 

Természetesen, plakátokon, a 
facebook oldalunkon keresztül igyek-
szünk nézőinket, tagjainkat, játékosain-
kat tájékoztatni. Hajrá Csókakő! 

Csókakő, 2018. június 27. 
Rácz László elnök

Benevezett a Váralja SC Csókakő a 2018/2019-es bajnoki kiírásba


