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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt időszakban számos 
rendezvényen vagyunk túl, iskolai 
ballagás, Szent Donát Borünnep és 
Kárpát-medencei Borrendek or-
szágos találkozója, iskolai évzáró, 
Úr Napi körmenet, májusfadöntés. 
Lezajlott az első 5 napos iskolai 
napközis tábor, amelyet terve-
ink szerint még kettő fog követni, 
júliusban, illetve augusztusban. 

A Rákóczi Szövetség, a borrend 
nagymesterének szervezésében, míg 
e sorokat írom, több civilszerve-
zeti tag részvételével Kárpátaljára 
látogatott el Csókakő küldöttsége. 

A csókakői önkéntes tűzoltó-
ink Lendvára utaztak a völgyifalusi 
önkéntes tűzoltók meghívásának 
eleget téve. 

Polgárőreink részt vettek 
Balatonföldváron az Országos 
Polgárőr Napon. 

Júliusban ünnepeljük a Csókakő-
Heffi ngen települési és civil együtt-
működés 20. évfordulóját, aho-
vá a Csókakő-Heffi ngen Baráti 
Társaság küldöttségén kívül, több 
civil szervezetünk utazik ki, s 
képviselik Csókakőt. Büszke 
vagyok arra, hogy Csókakőnek 
ilyen szerteágazó kapcsolatrend-
szere van, s hogy civiljeink ennyire 
aktívak Csókakő képviseletében. 

Júliusban fő helyi programunk 
2019. július 19-én a Kárpátok Őre 
szobor avató ünnepsége lesz, aminek 
kezdési időpontja 17 óra. A szobrot 
a Nagy-Magyarország téren fogjuk 
felállítani. A szobor állítást követően 
este 20 órakor kezdődik a már ha-

gyományosnak mondható Kárpátia 
koncert. 

Már most tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy az idei évben a Csó-
kakői Szent Donát Napi Búcsú 
2019. augusztus 4-én vasárnap lesz. 
A templomunkban délelőtt 11 óra-
kor kezdődik a szent mise, utána 
pedig a hagyományainkhoz híven a 
Sport utcában búcsús forgatag vár 
minden érdeklődőt. A programok már 
pénteken és szombaton elkezdőd-
nek, hiszen retró diszkó, Viking buli, 
és neves fellépők várják a kedves 
vendégeinket, és lakosainkat a bú-
csúban, és természetesen lesz búcsús 
vidámpark is. Mindenkit szeretettel 
várunk rendezvényeinkre!             

Csókakő, 2019. június 30.                                                                    
Fűrész György polgármester
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POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY
Az elmúlt időszakban számomra 

a sok öröm, siker mellett, komoly, 
embert próbáló közúti közlekedé-
si baleset is kijutott osztályrészül. 
A 81-es főúton Söréd előtt a kocsi-
sorban állva, hátulról szinte fékezés 
nélkül egy kamion belém hajtott. Az 
autómat megpördítve árokba vágott 
a hatalmas ütközés. A balesetben sú-
lyosan sérültem, gerinctörésem lett, 
az autóm pedig totál károsra tört. A 
móri mentőállomás mentői, a móri 
tűzoltók és a csókakői önkéntesek 

siettek segítségemre, és mentettek 
ki a roncsból. A Fejér Megyei Szent 
György Kórház szakszerű segítsé-
gének köszönhetően, sikeres műté-
ten vagyok túl, aminek következté-
ben reményeim szerint hamarosan 
visszanyerem teljes mértékben az 
egészségemet. A szerencsétlenség-
ben szerencsém volt, vagy a gond-
viselés fi gyelt rám, hogy most e 
sorokat írhatom, s nem bénultam le 
végleg. Az, hogy nem lett nagyobb 
baj, vagy nem bénultam meg, azt a 

szakszerű mentésnek, mentőseink-
nek, illetve tűzoltóinknak, orvosa-
inknak, és az ápolóknak, nővérek-
nek is köszönhetem. Köszönöm azt 
a rengeteg szeretetet, jó kívánságot, 
imát, ami felém áradt az utóbbi he-
tekben, ezúton is köszönöm, a men-
tőknek, tűzoltóknak, az orvosoknak 
és a kórház dolgozóinak a segítséget, 
a mentést és a gyógyítást!

Csókakő, 2019. június 30.                                                                    
Fűrész György polgármester

„Tiszteld őseidet, mert rajtuk keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és Hazát!” - (Vass Albert)

Kárpátok Őre emlékmű története

A Kárpátok Őrei védelmi rend-
szert Árpád fejedelem alakította ki a 
Honfoglalás korában. Ez a védelmi 
rendszer a Kárpátok hágóit, szorosait 
zárta le a kelet felől fenyegető külső 
katonai támadások ellen. Tekintettel 
arra, hogy a Kárpátok legnagyobb 
része az erdélyi határvonalhoz tar-
tozott, így a Kárpátok Őreinek több-
sége székelyekből tevődik össze. 
Amíg ezt a védelmi rendszert fenn-
tartotta a magyar királyság, addig a 
Kárpátok keleti oldaláról az idegen 
hatalmak sikeres támadást nem tud-
tak ellenünk vezetni.

Az I. világháború kitörése után 
sokan úgy érezték, hogy szükség van 
a magyarság összefogására és olyan 
biztos védelmi rendszerre, mint ami-
lyen a Honfoglaláskor működött. Ezt 
ismerte fel Szeszák Ferenc szobrász 
is, aki 1915-ban elkészítette a Kárpá-
tok Őre emlékművet, melyet Kolozs-
vár főterén állítottak fel, 1915. má-
jus 23-án. A Kárpátok Őrét Szeszák 
Ferenc aktualizálva az I. világhábo-
rút katona-alakban fogalmazta meg. 

1918-ban a Kolozsvárra bevonuló 
román csapatok ezt az emlékművet 
felgyújtották és elpusztították. Ez-
után következett be Trianon, mely 
a magyarság szétszórását és hazánk 
feldarabolását eredményezte. Az 
azóta eltelt idő mindenben igazolta 
Szeszák Ferenc megérzését és ma is 
aktuális üzenetét. Ezért hoztuk létre 
korabeli megmaradt dokumentu-
mok, tervrajzok, képeslapok alapján 
Szeszák Ferenc eredeti művének hű 
megismétlésével Szilvásváradon a 
Szalajka völgyében ezt az emlékmű-
vet, melyet 2002. November 17-én 
Harrach Péter az országgyűlés alel-
nöke avatott fel, Tőkés László refor-
mátus püspökáldott meg és Szabó 
József bélapátfalvai apát szentelt fel.

Az emlékműnek biztonságot és 
méltó helyet az akkori szilvásváradi 
Polgármesteri Hivatal polgármes-
tere, Egri Zoltán biztosította. Az 
emlékmű felállításának célja, hogy 
fi gyelmeztessük a Kárpát meden-
cében élő magyarokat, hogy létezé-
sünk, megmaradásunk feltétele az 

összefogás, az állandó védelmünk 
biztosítása és érdekeink megalkuvás 
nélküli képviselete. 

Az emlékmű Kocsis László ve-
zetésével, szervezésével és fi nanszí-
rozásával készült el. A Kárpátok Őre 
katona alakot Horváth-Béres János 
szobrász készítette egyetlen tölgy-
fa rönkből kifaragva, a szobor 2,65 
méter magas, átmérője 1,10. A szob-
rot befoglaló székely kaput mintázó 
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védőtartót a Kisalföldi Erdőgazda-
ság gyártotta. Az emlékmű statikai 
terveit Tóth Vásárhelyi József ké-
szítette. A szervezésben közremű-
ködött Pócsik László. Az emlékmű 
helyszínre történő szállítását, felállí-
tását az Épfu-Real Kft. Munkatársai 
végezték.

Támogatók voltak:Eurosped Zrt., 
Eurotrade Kft., Egererdő Erdészeti 
Rt.

Az erdélyi magyar kisebbség 
1989 után újra fel akarta állítani ezt 
az emlékművet az eredeti helyén, 
Kolozsváron, Erdélyben, de politi-
kai okokból ezt nem engedélyezték. 
Így a Kárpátok Őre szobrot csak ké-
sőbb, 2007-ben Csíkcsomortánban 
sikerült felállítani, így Erdélyben 
az ezer éves határ közelében is újra 
felállították az egykor felrobbantott 
emlékművet. A Kárpátok Őre szo-
bor felállítása a Csíkcsomortánt irá-
nyító Csíkpálfalvai Önkormányzat, 
helyi civilek, erdélyi magyar politi-
kai erők, vállalkozók és az erdélyi 
magyarok összefogásával valósult 
meg. Sajnos az elmúlt hónapban az 
Úz-völgyi Katonai Temető mellett, 
a román nacionalisták, soviniszták, 
és hatóságok fi gyelmének, támadá-
sainak kereszttüzébe került az im-
már 12 éve felállított szobor, ám úgy 
tűnik, hogy a helyi magyar politikai 
erők, és a magyar külügy összefogá-
sának eredményeként sikerült újra 
megvédeni a székelység, és az er-
délyi magyarság számára oly fontos 
emlékművet. 

A harmadik Kárpátok Őre szob-
rot Budakalász Önkormányzata állít-
tatta fel, a trianoni békediktátum 90. 
évfordulójára. A Kárpátok őre egy 
népfölkelő, férfi kora javában levő 
katona, aki a Kárpátok őrszeme, 
nagy juhászbundájában, hósipkával, 
melyen katonasipkája ott van, szuro-
nyos fegyverére támaszkodva fi gyel-

ve néz előre. Őrködik: tekintete nyu-
godtan, de szigorú vigyázattal fi gyeli 
a határt.” – írta az Uj Idők korabeli 
száma. 

...”A Kárpátok őrét a 
kaposszerdahelyi Horváth-Béres 
János mester faragta, aki a szilvás-
váradi szobrot is készítette. Sok éve 
lábon meghalt kocsányos tölgyet 
faragott készre, lekezelte, majd ide-
kísérte. A két méteres szobrot állítva 
kellett ideszállítani és a faragómű-
vész közreműködött a felállításánál 
is.” ... 

A szobrot Budakalász város ön-
kormányzata állíttatta a polgárok 
adakozásával.  A versailles-i béke-
dekrétum (Nagy Trianon kastély, La 
galerie des Cotelles 1920. június 4., 
délután 15 óra) aláírásának 90. év-
fordulója alkalmából, 2010. június 
4-én.

A fából faragott szobor(és or-
szágszerte fellelhető „testvérszob-
rai”) a nemzeti összefogás, együvé 
tartozás jelképei. Azoknak a székely 
népfelkelőknek állít emléket: akik 
ezer éven át (vérük hullatásával) 
védték a történeti Magyar Állam ha-
tárait. - Az emlékkő a budakalászi 
kőbánya ajándéka.

A mostani szoboravatás Viseg-
rádi József üzletember – csókakői 
lokálpatrióta – és barátainak adomá-
nyainak köszönhetően jöhetett létre, 
amelyhez jó befogadó partnernek bi-
zonyult a Csókakő Községi Önkor-
mányzat, a helyi civilszervezetek, 
hagyományőrzők is. A szobor töm-
bösített olajos hársfa, magassága 215 
centiméter, súlya 245 kilogramm. 
Alkotója Demeter József marosvá-
sárhelyi szobrászművész. Csókakő, 
a Tihanyi Apátság alapítóokiratában 
említett Fehérvárra menő hadiút 
mentén fekszik, a Móri-árok pere-
mén. Csókakővár fontos szerepet 
játszott a magyar királyok székhe-

lyének védelmében, illetve a Bakony 
és a Vértes hegység közti völgy, árok 
őrzésében. A negyedik Kárpátok Őre 
szobor az egykori török-magyar ha-
tár mentén kerül felállításra. Ez a ha-
tár 143 évig állt fenn, ami jelzi, hogy 
a Kárpát-medencét megosztó, a 
nagyhatalmak által, erőszakkal, vagy 
diplomáciával meghúzott határokon, 
rabolt, árulással lopott földön, nincs 
Isten áldás, s ezek a mesterséges 
határok soha nem állnak fenn ezer 
évig, vagy örökké. Ez az emlékmű, 
az itt szolgált lovagoknak, magyar 
katonáknak, magyar határőröknek, s 
természetesen székely határőröknek, 
itt hősi halált halt, vagy itt harcoló és 
a világháborút túlélt székely, és er-
délyi magyar katonáknak állít méltó 
emléket, felhívja a hely történelmi 
jelentőségére a fi gyelmet.

A Vértes lábánál, a történelmi 
várfalak alatt, a nemzeti hagyomá-
nyaira büszke községben, felállításra 
kerülő méltóságteljes székely katona 
szobra, büszkén hirdeti a jelen és a 
jövő nemzedékeinek egyaránt, hogy 
lesz magyar jövendő a Kárpátok 
alatt. 

A Kárpátok Őre szobor felavatá-
sára, 2019. július 19-én kerül sor, a 
csókakői Nagy-Magyarország téren. 
Az avató ünnepség 17 órakor kezdő-
dik, avató beszédet mond Németh 
Zsolt országgyűlési képviselő, az 
Országgyűlés Külügyi Bizottságá-
nak elnöke, Tőkés László nyugalma-
zott református püspök, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a 
szobrot felszenteli Mórocz Tamás 
csókakői plébános. A szobor avatás 
után 20 órakor Kárpátia koncert lesz 
a vár alatti Előadó Téren. Mindenkit 
szeretettel várunk, avató ünnepsé-
günkre!

Csókakő, 2019. június 30.                                                                    
Önkormányzat, Szervezők
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vendégül látja a határon túli bor-
rendeket, szervezeteket, de élő, 
valódi baráti kapcsolatot tart fenn 
velük. A felvidéki és a vajdaság-
ból érkezőkkel, Lendva melletti 
Völgyifaluval, valamint a Par-
tiumból érkező Nagykárollyal 
szinte mindennapos az eszmecse-
re. – Az élő kapcsolatnak ez csak 
a kezdete – mondta el Bognár 
Gábor, a Szent Donát Borrend 
nagymestere –, ugyanis még 
ennek a hónapnak a végén mi is 
ellátogatunk új és nagyon fon-
tos barátainkhoz. Az összetarto-
zás érzése eddig is felemelő volt, 
ám idén végre bezárult az élő 
lánc, ugyanis az oly messze és 
elszigetelten élő, rossz politikai 
döntésekkel terhelt kárpátaljai-
ak eddig hiányoztak a láncból. 
Először jöttek Csókakőre a 
Kárpátaljai Magyar Borászok 
Egyesületének tagjai, és az 
egész hétvégét nálunk töltötték.
A Csókakői Művelődési Házban 
zajló délelőtt végén díszes felvonu-
lásban vonultak a község főutcáján 
a színes talárokba bújt borlovagok 

és a fénylő selyembe öltözött, szala-
gos királynők. A menet élén a Bar-
kócaberkenye Néptánccsoport tag-
jai tartották magasba a zászlókat, 
és többször táncoltak, a rekkenő 
hőség ellenére is. A plébániatemp-
lom és előtte a Szent Donát-szobor 
volt az első megálló, majd a mö-
götte meghúzódó tűzoltószertár-
nál frissülhetett fel a menet az ön-
kéntes tűzoltóknak köszönhetően. 
A Sörédi Szőlőhegyért Ala-
pítvány borkóstolója után Kis 
Miklós és párja öntött erőt a 
vár felé tartó hosszú és nehéz út 
során, némi aranyérmes trami-
ni és sárga muskotály borral. A 
vár alatt ebéd és harmonikaszó, 
majd kicsivel később már vacsora, 
néptánc és a várlátogatás volt a 
program, és késő este lett, mikor az 
utolsó vendég is hazatért.

 Ezúton köszönjük a 
segítőknek, a borrendi tagoknak, 
borhölgyeinknek, társaiknak, hoz-
zátartozóknak, önkormányzatnak, 
önkéntes tűzoltóinknak a Kis Pin-
cészetnek és családjának, az egy-
házközségnek, a Pavlitzky Méhé-

Az Úr 2019. esztendejében is 
megtartotta a Szent Donát Bor-
rend, a Szent Donát Borünnepet 
és a Kárpát-medencei Borrendek 
és Borkirálynők országos talál-
kozóját. Ez az országos jelző, ter-
mészetesen nem a mai, hanem a 
történelmi Magyarország országos 
kiterjedésére vonatkozott. A szép 
nyári szombati napon megtartott 
egész napos eseményen összeér-
tek a baráti kapcsolatok, egymás-
ba fonódtak a karok, szorosabbra 
húzva a Kárpátok koszorújában, 
a nemzeti összetartozás gyűrűjét.
 Magyarországi Borrendek Or-
szágos Szövetségének, mint-
egy ötven tagja tart kisebb-
nagyobb borünnepeket. A csóka-
kői borlovagrend sokban külön-
bözik a többitől, hiszen itt a bor-
lovagok vendégelik meg az ide 
látogatókat és zászlósborukat, az 
Ezerjót nem más pincészetekből 
veszik, hanem maguk préselik 
a szőlőt és kezelik, palackozzák a 
bort.

Az eseményt egy bő reggeli és 
a regisztráció mellé adott törköly-
pálinka nyitja meg minden évben. 
Bármennyire is díszesek a ruhák 
és érdekesek a délelőtti előadások, 
inkább egy nagy családi összejöve-
tel hangulatát kelti az összejövetel, 
mintsem egy hivatalos ünnepét. 
Nemcsak a borlovagokat várják ide 
nagy szeretettel minden júniusban, 
de a borkirálynőket is, az ország 
valamennyi részéből. Az ország 
esetében a tágabb határokat kell 
érteni, hiszen a Kárpát Haza ko-
szorúja adja a meghívások keretét, 
nem a jelenlegi hivatalos térkép. 
A csókakői borrend nem csak 

BORRENDI KRÓNIKA
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helyezéseket értek el diákjaink. 
Büszkék vagyunk tanulóinkra, 

hogy dicsőséget szereztek iskolánk-
nak.

A nyolcadik osztálynak pályavá-
lasztási tanácsadást tartottunk.  Isko-
lánkból a legjobb gimnáziumokba, 
szakközépiskolákba kerülnek be 
tanulóink, minden évben az első he-
lyen megjelöltre. 

Tisztességes, becsületes embere-
ket nevelünk, akik megállják a he-
lyüket az életben.

Aktívan részt vettünk a falu éle-
tében: szüreti felvonuláson táncoltak 
tanulóink, október 23.-i megemléke-
zést közösen ünnepeltük a faluval, 
az adventi vasárnapok aktív részesei 
voltunk, március 15- i ünnepség az 
iskolások rendezésében zajlott, az 
Aradi- vértanúk napjáról, a Miku-
lásról, a farsangról, a Június 4.-i ösz-
szefogás napjáról a vár alatti Trianon 
emlékműnél emlékeztünk meg. Idei 
évben először vettünk részt Csákbe-
rénnyel közösen az országos Kihívás 
napja programon, ahol a település 3. 
az iskola 4. helyezést ért el.

A kulturális rendezvényeink a 
következők voltak: Kulturális Gála, 

Idősek napja, Anyák napja, Zenei 
Világnap, Vár-felszabadulásának 
napja, Víz Világnapja, Föld Napja, 
Gyermeknap, Majális, Márton-nap.

Május 17- 21-ig 25 tanulóval a 
Lengyelországi Byczynába látogat-
tunk, ahol nagyon szívélyes vendég-
látásban volt részünk.

Az osztályfőnökök kiránduláso-
kat szerveztek: 1-2-4. osztály Vise-
grádra, 3. osztály Tatára, 5-6-7. osz-
tály Sümegre, a 8. osztály 2 napra az 
Északi- Középhegységbe utazott. 

Iskolánk létszáma: 126 fő 
Bejáró tanulóink: Sörédről 3 fő, 

Csákberényből 23 fő, Bodajkról 5 
fő, Mórról 6 gyermek, Pusztavámról 
2 fő.

Iskolánkban napközi otthonos el-
látás működik, melyet 71 gyermek 
vett igénybe. Menzás tanulóink szá-
ma 35 fő. 

A tanévben nem volt igazolatlan 
mulasztás, egy főre jutó mulasztott 
napok száma 8,6 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 

A 181 tanítási napra visszate-
kintve úgy értékelem, ismét magunk 
mögött hagytunk egy nagyon mun-
kás évet, a sok feladat, rendezvény, 
ebben a tanévben is mindent megtet-
tünk azért, hogy fejlődjünk, eredmé-
nyekhez jussunk. 

Folyamatosan fi gyelemmel kí-
sértük a gyermekek teljesítményét, 
fejlődését. Tanulóink sport és tanul-
mányi versenyeken sikeresen helyt-
álltak és jó eredményeket értek el.  

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

Részt vettünk az Országos Kom-
petencia-mérésben, magyar, mate-
matika és német tantárgyból a 6. és 
8. osztályosokkal. A német mérés 
eredménye 78% lett. A tavalyi mé-
rések eredményei: az országos át-
lagnál, a kistelepülések átlagánál jó-
val magasabb szinten teljesítettünk. 
Elkészítettük az 1. osztályosoknál a 
Differ- mérést.

Az idei évben is sok tanulmányi 
versenyen szerepeltünk, ahol szép 

ISKOLAI HÍREK- Az Általános Iskola Év végi beszámolója 2018/2019Tanév

szetnek, és családjának, s minden-
kinek aki, ennek a napnak a sikeres 
lebonyolításában részt vett, hogy 
immár 18 éve minden évben segí-
tenek tovább öregbíteni Csókakő 
hírnevét, s így vinni jó hírünket a 
Kárpát Haza minden szegletébe. 
Köszönjük!

Csókakő, 2019. június 25.                                                                    
PJ Krónikás
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címet. Ünnepélyes keretek között 
diákigazgatót választottunk, aki át-
vette az iskola irányítását, színes 
programokkal és versenyekkel gaz-
dagította a gyermekek napját.

Tantervi követelményeknek min-
den tanulónk eleget tett.

Iskolánk szakos ellátottsága:98%
Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,5
25 gyermek kitűnően teljesített, 

18 tanulónk jeles eredményt ért el.
Kitűnő eredményt értek el a 

következő tanulók, 
1. osztály: Abért Szabolcs 

Bulcsu, Bágya Dzsenifer, Czikora 
Vince, Kapos Endre, Labádi Léna, 
Percsi Abigél, Sántha Szófi a

2. osztály: Abért Márton 
Kenéz, Berényi Bence, Kun 
Kristóf, Szabó Lara Fanni

3. osztály: Kis Luca, Hegedüs 
Boldizsár

4. osztály: Nyerges Réka, 
Czompó Léna

5. osztály: Magda Milán, 
Kapos Vivien, Balázs Eszter, Han-
tos Ramóna, Máhr Fanni, Tóth 
Bernadett

6. osztály: Varga Jonatán, 
Braun Béla

7. osztály: Balázs Anna
8. osztály: Varga Barnabás
Jeles eredményt értek el:
1. osztály: Balogh Regina, 

Kovács- Hagyó Zoltán, Tajti Luca
2. osztály: Czompó Luca, 

Stróhéber Alexa
3. osztály: Labádi Hanna, 

Király Hunor, Takács Réka  
 4. osztály: Asztalos Anna, 
Braun Borbála, 

5. osztály: Hegedüs Boróka,
 Fűrész Eszter, Fülöp Péter, 
Simicska Kinga

6. osztály: Appel Maja, Kovács 
Ivett

7. osztály: Király 
Eszter,  Szabó Karina 

Az országos tanulmányi 
versenyeken elért kimagasló ered-
ményért díszoklevelet kaptak a 
következő tanulók:  

Berényi Bence, Kis Luca, 
Czompó Léna, Braun Borbála, 
Braun Béla, Fehér Elizabet, Ko-
vács Ivett, Raposa Zoltán, Varga 
Jonatán, Nagy Viktória, Tóth Ber-
nadett, Balázs Eszter, Magda Mi-
lán, Kapos Vivien, Hantos Ramó-
na, Simicska Kinga, Fűrész Eszter, 
Balázs Anna, Körmendi Attila, 
Makk Katalin, Pavlitzky Aliz, Var-
ga Barnabás, Szabó-Galácz Réka

Vannak olyan tanulóink, akik 
nem csak az iskola, de a település 
életében is aktív szerepet vállal-
nak. Az egész éves kitartó munká-
jukért és a színvonalas fellépése-
kért oklevelet kaptak:

Tajti Luca, Bágya Dzsenifer, Ki-
szely Ábel, Nyerges Réka, Asztalos 
Anna, Fűrész Eszter, Balázs Eszter, 
Magda Milán, Appel Maja, Kiszely 
Vince, Körmendi Éva, Molnár Ro-
bin, Balázs Anna, Szabó Karina, 
Makk Liliána, Tóth Éva, Körmendi 
Attila, Szabó-Galácz Réka, Szabó- 
Galácz Levente

Az idei tanévben a dicső-
ségfalra Varga Barnabás került 
és ő kapta meg jelképként az 
aranymedált az iskola képével.

Fürst- Tihanyi Tímea tanügyi 
referens, tankerületi elismerő ok-
leveleket adott át kiváló munká-
jukért három kollégának Koósné 
Kenessey Évának, Pataki- Hu-
szár Ritának, Szabó Tímeának.

Tanulóink versekkel búcsúztatták 
Steiner Lajosné kollégánkat nyugdíj-
ba vonulása alkalmából. Réti József-
né Ancsa néni ünnepélyes keretek 
között vehette át aranydiplomáját, őt 
is versekkel, dalokkal köszöntöttük.

Ezúton szeretném kifejezni kö-
szönetemet az egész éves munkáért, 
támogatásért, a tankerület igazgató-
jának Török Szabolcsnak, a tanügyi 
referensünknek Fürst- Tihanyi Tíme-
ának, a Szülői Szervezetnek Balázsné 
Zámbó Juditnak. Fűrész György pol-
gármesternek, képviselőknek, a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak, Lu-
xemburgi Baráti Társaságnak, Civil 
Szervezeteknek, vállalkozónak és 
külön köszönet Guszter Jánosnak és 
Rozsnyai Attilának a rendezvénye-
ken nyújtott egész éves segítségért.

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

Bejelentések: 
Ebben a tanévbe is immár 7. éve 

sikeresen pályáztunk Erzsébet- tá-
borra. A lehetőséggel 71 tanuló élt, 
tanulónként 500 Ft-os áron. Remé-
lem jól érezték magukat a színes, 
változatos programokon június 17-
21-ig. 

A nyár folyamán tanulóink két 
ingyenes táborban is részt vehetnek 
az önkormányzat jóvoltából.

Nyári szünetben tisztító mesze-
lést fogunk végezni a tantermekben.

Nyáron ügyeletet tartunk minden 
szerdán 9-12 óráig.

2019. szeptember 2-án hétfőn 8 
órakor lesz az évnyitó.

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

A nyárra mindenkinek jó pihe-
nést és tartalmas kikapcsolódást kí-
vánok, hogy újult erővel kezdhessük 
a következő tanévet!

„ Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.

És tényleg a táblán virul a szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”
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Az idei évben is részt vettek a 
Csókakői Polgárőrség tagjai az Or-
szágos Polgárőrnapon, ahol Csóka-
kőt képviselték. A küldöttség Ko-
moly mérföldkőhöz érkezett az Or-
szágos Polgárőr Szövetség történel-
me azzal, hogy immár huszonötödik 
alkalommal rendezték meg az Or-
szágos Polgárőr Napot. Méghozzá 
nem is akárhol, mint a festői látképet 
nyújtó balatonföldvári Magasparton.

A több ezer ünneplő polgárőrt 
először Holovits Huba, Balatonföld-
vár polgármestere köszöntötte, aki 
elmondta, hogy a biztonság iránti 
vágy illetve igény emberi, közösségi 
és társadalmi kérdés. Ez az igény ha-
tározza meg az embert, a közösséget, 
így Balatonföldvár lakosságát is. En-
nek kapcsán beszélt a Rendőrség és 
a Polgárőrség munkájáról, majd hoz-
zátette: Nagyon nagy köszönet illeti 
meg a polgárőröket, akik a bűnmeg-
előzés terén dolgoznak. Szita Károly, 
Kaposvár polgármestere, a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének elnöke 
is köszöntötte a rendezvényen meg-
jelent polgárőröket. Elmondta, hogy 
más települések polgármestereivel 
beszélgetve több alkalommal is szó-
ba került a közbiztonság fontossága, 
és megállapodtak abban is, hogy a 
polgárőrök munkája nélkül a köz-
biztonság nem teljesíthető. „Nem tu-
dom elégszer megköszönni magam, 
illetve valamennyi magyar polgár 
nevében az önök munkáját.” Szita 
Károly örömének adott hangot, hogy 
egyre több a fi atal polgárőr, és bizta-
tott mindenkit, hogy jöjjön és segítse 
a közbiztonságot.

Ezután dr. Túrós András lépett 
mikrofonhoz, aki egy rövid múltidé-

zés kapcsán elmondta, hogy negyed-
századdal ezelőtt 1994-ben Török-
szentmiklóson volt az első Orszá-
gos Polgárőr Nap, s azután minden 
évben több ezer polgárőr váltakozó 
helyszínen ünnepelt és tett hitet az 
ország illetve a bűnmegelőzés mel-
lett. – A mai 25. Országos Polgárőr 
Nap mindenben eltér a korábbiaktól 
– mondta az OPSZ elnöke. – Meg-
változott környezetben működik a 
Polgárőrség. Először is a Polgárőr-
ség védőszentjévé választotta Szent 
László Árpád-házi királyt, akinek 
munkássága, üzenetei, a biztonság 
és a rend érdekében hozott döntései 
ma is példaként szolgálnak. A mai 
Polgárőr Nap abban is más, mint a 
korábbiak, hogy a Polgárőrségnek 
olyan stratégiai partnerei vannak, 
amelyekről huszonöt évvel ezelőtt 
elődeink álmodni sem mertek. Mint 
például Magyarország Kormánya, a 
Belügyminisztérium, a Rendőrség, a 
Katasztrófavédelem, és sorolhatnám 

tovább a többi rendészeti és katonai 
szervezetet is. 

Dr. Túrós András elmondta azt is, 
hogy a mostani Országos Polgárőr 
Nap idén olyan időszakra esett, ami-
kor a Polgárőrség fejlődésének egy 
korszaka lezárult. Példaként hozta 
fel, hogy megújult a jogi környezet, 
korszerűsödött a polgárőroktatás, 
megtörtént a gépjárműpark fi atalí-
tása, állandósult az évi 9 millió pol-
gárőr szolgálati óra, de nem szabad 
elfeledkezni a különböző szakmai 
programok sikerességéről sem. – 
Mindezek után büszkén hirdethetem 
– folytatta dr. Túrós András – hogy a 
Polgárőrség megőrizte és továbbfej-
lesztette identitását, egységét, szak-
mai arculatát, illetve hogy a Polgár-
őrség nagyon jó hatással van az or-
szág stabilitására, közbiztonságára. – 
Emellett még beszélt arról is, hogy 
a lakosság a politikusok, a Rendőr-
ség, a különböző rendészeti szervek 

POLGÁRŐR HÍREK
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A mai vasárnap van templo-
mainkban a „Péterfi llér”-gyűjtés 
a Szentszék javára. Perselyado-
mányaikat előre is hálásan kö-
szönjük!

Vértessomlói búcsú jövő va-
sárnap, július 7-én kerül megren-
dezésre. Különösen is hívjuk azo-
kat a családokat, akik gyermekál-
dásra várnak, vagy gyermek szü-
letésére készülnek. A szentmise 
keretében értük is imádkoznak, és 
a Gyermeket hordozó Szűz Mária 
közbenjárását kérik, őket áldás-
ban részesítik. A zarándokok kör-
menete ½ 10 órakor indul a falu 
kápolnájától a kegytemplomhoz, 
ahol 10 órakor kezdődik a sza-
badtéri szentmise.

Július hónapban és augusztus 
első hetében a hétköznapi litur-

giák a bodajki és a magyaralmási 
pénteki szentmisék, illetve az 
elsőpénteki liturgiák kivételével 
a hittantáborok és szabadságolá-
sok miatt elmaradnak (Isztimér 
kedd 17.00, Fehérvárcsurgó, Csó-
kakő 17.00, 18.00). Továbbá kö-
zös bodajki plébánia hivatalunk 
is csak hétfőn és pénteken tudja 
fogadni híveinket reggel fél 9-től 
délig, illetve délután 2-től 5 óráig. 
Megértésüket előre is köszönjük!

A héten elkezdődik a hittan-
tábor a nagyok táborozásával a 
fehérvárcsurgói Kaszap Központ-
ban. Idei hittantáborainkban 120 
gyermeket táboroztatunk 4 tur-
nusban lelkipásztori körzetünk-
ből. Táborainkat - pályázatunk-
nak köszönhetően -, gyermekeink 
idén teljesen térítésmentesen ve-

EGYHÁZI HÍREK
„Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, 

nem alkalmas az Isten országára.” - Lk 9,62b

hetik igénybe. Előre is köszönjük 
mindazoknak, akik bármilyen 
módon segítik gyerekeink tábo-
rozását.

és az Önkormányzatok szükséges-
nek tartják a Polgárőrség létezését, 
működését. Végezetül kinyilvá-
nította: Ahhoz, hogy a Polgárőr-
ség egy újabb stabil működési sza-
kaszába lépjen, szükség van arra, 
hogy Magyarország Kormánya és 
Belügyminisztériuma továbbra 
is KIEMELTEN támogassa a 
Polgárőrséget.

Dr. Balogh János rendőr 
vezérőrnagy, országos rendőrfőkapi-
tány miközben megköszönte a pol-
gárőrök áldozatos munkáját, ismer-
tette, hogy a polgárőrök milyen mó-
don segítették illetve segítik a rend-
őrség munkáját. Példaként hozta fel 
a 2018-as esztendőt, amikor 64 ezer 
esetben több mint 114 ezer polgárőr 
550 ezernél több szolgálati órát tel-
jesített a rendőrökkel közösen. Az 

országos főkapitány szerint ez azt 
mutatja, hogy több mint 300 rend-
őr teljes évi munkaidejét dolgozták 
le ingyen a polgárőrök. Emellett dr. 
Balogh János elmondta még, hogy 
2018-ban kicsit több mint 186 ezer 
ismert bűncselekmény történt Ma-
gyarországon, ami 2010-hez mérten 
44 százalékos csökkenést jelent. 

Az országos főkapitány felhívta 
a fi gyelmet a közlekedési balesetek 
számának emelkedésére és a közle-
kedési morál rohamos hanyatlására 
is, aminek következtében kénytele-
nek volta változtatni a közlekedés-
rendészet ellenőrzési szokásain, tak-
tikáján. A főkapitány kinyilvánította, 
hogy továbbra is számít a polgárőrök 
munkájára, melynek nyomatékaként 
idén átadnak ezer darab EDR rádiót, 
több mint 110 szolgálati autót, vala-

mint kismotorokat, kerékpárokat és 
még számtalan, a működést elősegí-
tő eszközt.

Az ünnepi beszédeket az ifjú pol-
gárőrök ünnepélyes fogadalomtétele 
követte melyhez főtisztelendő Mihá-
lyi Jeromos OSB Perjel atya, a Tiha-
nyi Bencés Rend lelkésze mondott 
szívhez szóló beszédet majd áldotta 
meg a polgárőröket.

Ezek után kitüntetések és jutal-
mak átadására került sor. Az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség elnöksége a 
„Polgárőr Város” a „Polgárőr Köz-
ség” illetve a „Fővárosi Polgárőr Ke-
rület” kitüntető címet adományoztak 
az arra érdemeseknek.

Balatonföldvár, 2019. június 25.                                                                    
Közlemény: OPSZ
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Bodajk

Kérjük híveink segítsé-
gét, szombati napokon délután 
4 órától templomtakarításban. 
A felújításérinti a templomteret, 
melyet szombati napokon kell 
takarítanunk a hétvégi liturgiák 
végzéséhez.

Július 2-án, kedden, Sarlós 
Boldogasszony ünnepén kegy-

templomukban délelőtt fél 10 
órakor is imádkozunk ünnepi 
szentmisét.

Magyaralmás

Köszönjük híveinknek, a teg-
napi újmise szervezését, a közös 
imádságos hálaadást főtisztelen-
dő testvérünkért. Imádkozzunk 
továbbra is papi és szervezeti 
hivatásokért, kérve az „Aratás 

Urát” küldjön munkásokat aratá-
sába!

Csókakő

Tájékoztatjuk híveinket, hogy 
a csókakői Szent Donát Napi Bú-
csú az idei évben 2019. augusz-
tus 4-én vasárnap lesz. A búcsúi 
szent mise vasárnap délelőtt 11 
órakor lesz megtartva. Mindenkit 
szeretettel várunk a szent misére!

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

Liturgikus elmélkedés
 
VI. Pál pápa szentbeszédeiből 

(1970. november 29-én, Manilá-
ban tartott homília)

Krisztust hirdetjük a földke-
rekség határáig

 Jaj nekem, ha nem hirdetem 
az evangéliumot (1 Kor 9, 16). 
Ugyanis őtőle, magától Krisztus-
tól nyertem ezt a küldetésemet. Én 
is apostol vagyok, de egyben ta-
núságtevő is. Minél távolabbi az 
elérendő cél, és minél nehezebb a 
feladatom, annál hevesebben sür-

get Krisztus szeretete (vö. 1 Kor 
5, 14). Nevének dicséretét kell 
hirdetnem, hogy Jézus a Krisztus, 
az élő Isten Fia (vö. Mt 16, 16); 
ő az, aki számunkra a láthatatlan 
Istent kinyilvánította; ő az első-
szülött minden teremtmény előtt, 
őbenne áll fenn minden (vö. Kol 
1, 15). Ugyanő az emberiség Ta-
nítója és Megváltója is; hiszen 
értünk született, halt meg, és tá-
madt fel.Ő a történelem és min-
denség központja; ő mindnyájun-
kat ismer és szeret; állandó kísé-
rőnk és barátunk életünk során; 
a fájdalom, de a remény férfi a is. 

Valóban ő az, aki majd ismét újra 
eljön, aki majd ítélő bíránk lesz; 
és amint hisszük, egykor életünk 
örök beteljesedése és boldogsága 
is ő lesz. … Ne felejtsétek el: Jé-
zus Krisztus az, akit mi nektek egy 
egész örökkévalóságra meghirde-
tünk, és azt szeretnénk, hogy az 
ő neve visszhangozzék a földke-
rekség végső határáig örökkön-
örökké.

 

Csókakő, 2019. június 30.                                                                    
Mórocz Tamás plébános
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Az önkéntes tűzoltó egyesü-
letek részére kiírt pályázatra 
2019-ben ötszáznyolcvanhét 
egyesület nyújtott be pályáza-
tot, amelynek segítségével kü-
lönféle tűzoltóeszközökhöz és 
felszerelésekhez juthatnak.

A Móri Járásban az alábbiak 
kapnak támogatást:

Mór Városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület   

252 147   Ft

Csákberény Községi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület

1 147 954   Ft

Csókakő Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

1 152 648   Ft

Fehérvárcsurgó Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület

1 144 435   Ft

Isztimér Önkéntes Tűzoltó és 
Védő Egyesület

1 153 600   Ft

Magyaralmási Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület

249 610   Ft

Bodajki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
1 167 149   Ft

Az egyesületeknek ezúton is 
gratulálunk! Reméljük, hogy az 
elnyert pályázati támogatást, az 
önkénteseink hatékonyan hasz-
nálják fel, ezzel is növelve a já-
rás, és Csókakő Község tűzbiz-
tonságát.

Székesfehérvár, 2019. június 25.                                                                    
Közlemény: BM Katasztrófavédelem

TŰZOLTÓ HÍREK

SPORT HÍREK

BENEVEZETT CSÓKAKŐ 
A 2019/2020-as Bajnokságba

Elkészültek a megyei férfi  
felnőtt, a fi ú serdülő és ifjúsági, 
a női felnőtt és leány serdülő, 
valamint az öregfi úk bajnoksá-
gok, továbbá a Fejér Megyei Kupa 
2019/20-as évadra vonatkozó ver-
senykiírásai. A nevezési határidő: 
2019. július 1. hétfő 12 óra volt. A 
csapatunk a nevezést határidőben 

beadta, így indulunk a Megyei III. 
osztályú felnőtt bajnokságban és 
a Fejér Megyei Kupában. A ne-
vezést, valamint a mellékleteket, 
a nevezési díj és a tagdíj befi zeté-
sének igazolását elektronikusan 
kellett a mindenkor hatályos ügy-
viteli rendszeren (IFA) keresztül 
érkeztetni az MLSZ Fejér Megyei 
Igazgatósághoz. A csapat egy ba-
latoni összetartással, hivatalosan 
is megkezdte a nyári felkészülési 
időszakot.

A bajnokság szervezője és 
rendezője, a bajnokság típusa és 
hivatalos neve: Fejér Megyei III. 
osztályú Labdarúgó Bajnokság. 
A bajnokságot a Magyar Labda-
rúgó Szövetség (továbbiakban: 
MLSZ) írja ki. A szervezésével és 
működtetésével az MLSZ Fejér 
Megyei Igazgatóságát bízza meg. 
Az MLSZ Fejér Megyei Igazgató-
ság Versenybizottságának elnökét 
és tagjait (2-6 fő) az MLSZ Fejér 



11XXIII. évfolyam 7. szám

Megyei Igazgatóság Elnöksége 
nevezi ki.A 2019-2020. évi Fejér 
Megyei III. osztálya amatőr rend-
szerű, férfi  felnőtt nagypályás lab-
darúgó bajnokság. A 2019-2020. 
évi Fejér Megyei III. osztályának 
(továbbiakban: bajnokság) hiva-
talos neve: Fejér Megyei Férfi  III. 
osztályú Labdarúgó Bajnokság. A 
bajnokság célja: a labdarúgás fej-
lesztésére vonatkozó sportszak-
mai feladatok megvalósítása. A 
csapatok folyamatos és színvona-
las versenyzésének biztosítása. A 
bajnokságban elért eredmények 
alapján a bajnokság győztesének 
és helyezettjeinek megállapítása, 
a feljutó és kieső csapatok meg-
határozása. A Nemzeti Bajnokság 
III. osztály és a Megyei-Budapes-
ti bajnokságok közötti kapcsolat 
fenntartása és erősítése. A baj-
nokságban játszó tehetséges fi atal 
labdarúgók felsőbb osztályokban 
szereplő csapatok felé áramlásá-
nak elősegítése. A mérkőzések 
nézőinek színvonalas szórakozta-
tása, a labdarúgás népszerűsítése. 
A Fair Play elv érvényre juttatá-
sa, a Fair Play magatartásforma 
népszerűsítése.A 2018-2019. évi 
bajnokságban elért eredmények 
alapján: 2018-2019. évi Megyei 
II. osztályból kieső 15-16. he-
lyezett megyei csapat (alapeset) 
4 csapat. A 2018-2019. évi Me-
gyei III. o. bajnokság két rosz-
szabbik 2. helyezettje 2 csapat.A 
2018-2019. évi Megyei III. o. 
bajnokság 3–12. helyezettjei 2 
csapat Újonnan nevező csapatok 
Amennyiben a Megyei I. osztály 
bajnoka nem kíván feljebb lépni 
az NB III. osztályba, és az NB 
III. osztályú bajnokságból továb-
bi megyei csapat(ok) esnek ki, 
illetve az MLSZ bajnokságaiból 
ide nevez(nek) csapat(ok), akkor 
a kiesők számának megfelelően 
további csapat(ok) kerülhetnek a 

Megyei III. osztályú bajnokság-
ba. Amennyiben a nevezési jogot 
szerzett csapat(ok) nem neveznek 
a 2019-2020. évi bajnokságra, ak-
kor az MLSZ Fejér Megyei Igaz-
gatóság Fellebbeviteli Bizottsága 
dönt a „feltöltés” lehetőségéről az 
érvényben lévő MLSZ Szabály-
zatok alapján.

 A bajnoki év 2019. július 
1-én kezdődik és 2020. június 30-
án ér véget. A bajnokság körmér-
kőzéses formában, kerül lebo-
nyolításra csapatok létszámától 
függően, a jelen versenykiírásban 
foglalt megosztás és időrend sze-
rint. A bajnokság őszi időtartama: 
2019. július 01 – december 31. 
A bajnokság tavaszi időtartama: 
2020. január 01 – június 30. A 
bajnokság fordulóinak időpont-
jait az MLSZ Fejér Megyei Igaz-
gatóság Versenybizottsága által 
elfogadott Versenynaptár tartal-
mazza! A bajnokság helyezései-
nek eldöntése. A bajnokság végső 
sorrendjét (helyezés) a bajnoki 
forduló mérkőzéseinek eredmé-
nyei döntik el. A helyezések az 
összpontszám alapján kialakított 
rangsor szerint kerülnek megha-
tározásra. A mérkőzés győztes 
csapata 3 pontot, döntetlen ered-
mény esetén mindkét csapat 1- 1 
pontot kap. Vereség esetén a csa-
pat nem kap pontot. A bajnokság 
első helyezett csapata a legtöbb 
pontot szerzett sportszervezet, 
utolsó helyezett csapata a legke-
vesebb pontot szerzett sportszer-

vezet. Azonos pontszám esetén a 
sorrend az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra: a bajnokságban 
elért több győzelem. A bajno-
ki mérkőzések gólkülönbsége. 
A bajnoki mérkőzéseken rúgott 
több gól. Az egymás ellen játszott 
bajnoki mérkőzések pontkülönb-
sége. Az egymás ellen játszott 
bajnoki mérkőzések gólkülönb-
sége. Az egymás ellen játszott 
bajnoki mérkőzéseken az idegen-
ben lőtt több gól; A bajnokság 
fair play értékelésében elért jobb 
helyezés. Ha minden egyezik, ak-
kor legvégső esetben a sorsolás. 
A bajnokságba történő feljutás és 
kiesés a bajnoki év végén A 2019-
2020. évi Megyei II. osztályból 
15-16. helyezett kieső csapat a 
2020-2021. évi Megyei III. osz-
tályú bajnokságba (alapeset) + 4 
csapat. A 2019-2020. évi a Me-
gyei III. osztály 1. helyezett csa-
patai feljutnak a 2020-2021. évi 
Megyei II. osztályú bajnokságba 
- 3 csapat. A 2019-2020. Megyei 
III. osztályú bajnokságok legjobb 
2. helyezett csapata feljut a 2020-
2021. évi Megyei II. osztályú 
bajnokságba - 1 csapat. A bajnok-
ságból kieső nincs. Edző mérkő-
zések július közepétől várhatók. 
Szeretettel várjuk drukkereinket, 
támogatóinkat, a 2019/2020-as 
bajnokságba.

Csókakő, 2019. június 25.                                                                    
Rácz László elnök
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