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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt hónapban több ren-
dezvényt is megtartottunk. Május 
1-re felállítottuk a májusfánkat, 
amit a tűzoltóink, polgárőreink, 
sportosaink, községgazdálkodási 
dolgozóink segítségével hoztunk 
el Pusztavámról. A kidöntése jú-
nius 11-én az általános iskolása-
ink segítsége mellett, kitáncolás-
sal történik majd. Május 11-én 
megtartottuk a Csókakői Majálist, 
ahol számos program, mászófal, 
főzőverseny várta a kicsiket és 
nagyokat. A főzőversenyen 21 
bográcsban rotyogott az étel, s 
tűzoltóbemutatót és hagyomány-
őrző tűzoltóversenyt is tartottunk. 
Befejeződött a bajnokság is Csó-
kakő fi ai a hatodik helyen végez-
tek a pontvadászatban. A Megyei 
III. „el classicóját” a Csákberény 

nyerte 1 góllal. Az egyház életé-
ben is több mozgalmas esemény 
volt, hiszen több település bér-
málását, itt Csókakőn tartották, 
így püspöki misén vehettek részt 
a csókakőiek, de májusban még 
elsőáldozásunk is volt. Óvodánk-
ban ovis ballagással búcsúztatták 
el az iskolába készülő gyermeke-
ket, az időjárás változékonysága 
miatt a Művelődési Ház adott he-
lyet, ennek a rangos eseménynek. 
Megtartottuk június 4-én a tria-
noni békediktátum gyásznapján 
a megemlékezésünket. A júniusi 
hónap folyamán még lesz az is-
kolai ballagás június 14-én, majd 
június 15-én szombaton Szent 
Donát Borünnep és Kárpát-me-
dencei Borrendek Országos Ta-
lálkozóját szervezi a Szent Donát 
Borrend. Június 21-én iskolai év-
záró lesz. A Nagy-Magyarország 

téren 2019. július 19-én felavat-
juk a Kárpátok Őre szobrot. A ren-
dezvény 16 óra 30-kor kezdődik. 
A szobor avatása után 20 órakor 
Kárpátia Koncert lesz a vár alatti 
Előadó téren. Szeretettel várunk 
mindenkit rendezvényeinkre! 

Csókakő, 2019. június 8.                                                                    
Fűrész György polgármester
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HIVATALI KÖZLEMÉNY

Csókakőn egy szavazókör 
működött a Csókakői Művelődé-
si Házban. A szavazókör száma: 
001-es volt. A belföldi szava-
zóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 1 195 fő 
volt. A választópolgárok 55,98 
%-a jelent meg a szavazáson, 
azaz 669 fő szavazott. Nem je-
lent meg 526 fő szavazó, tehát a 
választópolgárok 44,02 %-a nem 
élt a szavazati jogával. A leadott 
669 szavazatból 5 szavazat volt 
érvénytelen, ez azösszes szava-
zat 0.75%-át jelentette. Érvénye-
sen 664 fő szavazott, tehát az 
összes szavazat 99,25 %-a volt 
érvényes. A Helyi Választási 
Bizottságba a pártok két főt de-
legáltak. A FIDESZ-KDNP és 
a JOBBIK küldött delegáltat a 
Helyi Választási Bizottságba. 

Szavazni 2019. május 26-án 
reggel 6 órától 19 óráig lehetett. 
A szavazáson a következő ered-
mények születtek:

LISTA: FIDESZ-KDNP ÉR-
VÉNYES SZAVAZATOK (%): 
407 (61,30%)

LISTA: DK ÉRVÉNYES SZA-
VAZATOK (%): 70 (10,54%)

LISTA: MOMENTUM ÉR-
VÉNYES SZAVAZATOK (%): 
46 (6,93%)

LISTA: JOBBIK ÉRVÉNYES 
SZAVAZATOK (%): 40 (6,02%)

LISTA: MI HAZÁNK ÉR-
VÉNYES SZAVAZATOK (%): 
37 (5,57%)

LISTA: MSZP-PÁRBESZÉD 
ÉRVÉNYES SZAVAZATOK 
(%): 26 (3,92%)

LISTA: MKKP ÉRVÉNYES 
SZAVAZATOK (%): 25 (3,77%)

LISTA: LMP ÉRVÉNYES 
SZAVAZATOK (%): 12 (1,81%)

LISTA: MUNKÁSPÁRT ÉR-
VÉNYES SZAVAZATOK (%): 
1 (0,15%)

A szavazás alatt rendkívüli 
esemény, szabálytalanság nem 
történt. Ezúton szeretném meg-
köszönni a Csókakői Polgár-
őrségnek, hogy biztosították a 
választás rendjét, a HVI mun-
katársainak, és a HVB tagjainak 
a munkáját. Köszönöm továbbá a 
választópolgároknak, hogy ilyen 
magas részvétel mellett éltek 
szavazati jogukkal, és elmondták 
véleményüket a választáson.

Csókakő, 2019. május 27.                                                                  
Dr. Klima Olga jegyző

EU PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK CSÓKAKŐ 2019

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Április 30-án felállításra került 

a 22.7 méteres májusfa, a földben 
1.2 méter került lesüllyesztésre, 
így 21.5 méter magasodik a Műve-
lődési Ház fölé. A felállítását köve-
tően 80 km/órás szelet bírt ki, azóta 
most már többször is kiállta az or-
kán erejű szelek próbáját. Többen 
aggódtak, hogy ki fog dőlni, vagy 
eltörik a teteje.

Május 5-én püspöki bérmálási 
szent mise volt Csókakőn, 400-
500 résztvevővel és 120 autóval, 
magas rangú egyházi és világi 
vezetővel. Több polgármester, al-
polgármester, képviselő is részt 
vett az eseményen, a sajtó kép-
viselői is jelen voltak a misén. 

A parkoltatást, az iskola udvar-
ban, illetve Makk Gyula autós-
iskolájának rutinpályáján oldot-
tuk meg. Makk Gyulának, és a 
Csókakői Általános Iskolának kö-
szönöm a rendelkezésre állást. A 
községháza és az iskola wc-it is 
kinyitottuk a rendezvény idejére. 
A Csókakői Polgárőrségnek ez-
úton is köszönöm, a helytállást, 
nagyon rutinosan levezényelték 
a forgalomirányítást, és a parko-
lást. Az egyházközségi képviselők 
és tagok a templomot feldíszí-
tették, és a templom körüli ker-
teket rendbe tették, a bérmálás 
levezénylésében segédkeztek. 
Spányi Antal megyés püspö-

köt a meghívott vendégekkel a 
Művelődési Házunkban együtt 
fogadtuk, egy ebédre. Renge-
teg köszönő e-mail-t és üzenetet 
kaptunk, magánszemélyektől, 
és a szomszédos egyházközségi 
képviselő-testületek elnökeitől. 
Azt gondolom, hogy az 
önkormányzat, iskola és a civil-
szervezetek szoros együttműködé-
se újra öregbítette Csókakő hírne-
vét!

Május 11-én megrendeztük a 
Csókakői Majálist, ahol a főzőver-
senyen 21 bográcsban főzték az 
ebédnek valót. A főzőversenyt a 
Michelin Csillagai nyerték. A töb-
bi csapat második helyen végzett. 
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A majálisunkon is példaértékű ösz-
szefogásnak lehettünk tanúi, hiszen 
több civilszervezetünk, külhoni 
vendégeinket fogadta, és ellátta. 
A tűzoltóink a bemutatón kívül, 
komoly együttműködési megálla-
podásokat kötött, a kövendi és a 
völgyifalusi önkéntes tűzoltókkal, 
ezzel is gazdagítva Csókakőt a 
külföldi kapcsolatokkal. Az edző-
pályán tűzoltóbemutatót tartottak a 
tűzoltók, illetve egy játékos hagyo-
mányőrző tűzoltóversenyt is ren-
deztünk. Az első helyen a Kövendi 
Önkéntes Tűzoltók nyertek, a má-
sodik helyen végzett Csókakő ön-
kéntes csapata, harmadikok lettek 
a Völgyifalu önkéntes tűzoltói, és 
negyedikek lettek a Bodajki Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. 
Természetesen a Szent Donát Bor-
rend sem maradhatott ki ebből a 
vendégvárásból, hiszen Bajmoki 
és Völgyifalusi vendégei is voltak 
a borlovagoknak, akik, a borver-
seny borait kínálták a kilátogató 
szép számú közönségnek. A gye-
rekprogramok mellett, volt kötél-
húzás, ami várakozáson felül nép-
szerű foglalatosság volt a rendez-
vényen. A kötélhúzóversenyben a 
Kossuth L. utcaiak, a Deák F. ut-
caiak, a József A. utcaiak, valamint 
a kövendiek vettek részt. A ver-
senyt a Kossuth L. utcaiak nyerték, 

másodikok lettek a kövendiek, har-
madikak a Deák F. utcaiak és a ne-
gyedik helyen végeztek a József A. 
utcaiak. A Csóka Csodás Csahosa 
elnevezésű kutyaszépségversenyt 
három kategóriában rendezték 
meg, a versenyen 14 kutyus vett 
részt. A kicsi kategóriában Gáti Eri-
ka kutyusa Dobi nyert, a közepes 
kutyák között, Szabó-Galácz Réka 
Bogyó nevű kutyája lett az első, és 
a nagy kategóriában Magda Mart-
ina Magnó nevű kutyája lett az 
aranyérmes. A gyerekeknek trakto-
ros versenyt rendeztünk, amit Rácz 
Levente nyert meg. Számos ingye-
nes játék, ugrálóvár, népi körhinta 
várta a legkisebbeket. A Csókakői 
Sakkszimultán sem maradhatott el, 
Malomsoki László sakkverseny-
ző, a Kisbér-Ászár sakkcsapatának 
játékosa hívta a csókakőieket egy 
partira. Nem voltak restek sem a 
kicsik, sem pedig a nagyok, hiszen 
sokan beültek egy parti elejéig Ma-
lomsoki László ellen. A sakkver-
senyzőt, egyedül Kis Miklósnak 
sikerült legyőznie, így Csókakő 
részéről a sakkszimultánon ő érte 
el a legjobb eredményt. Kulturá-
lis programjaink közül nagyon jól 
sikerült Horváth Elemér magyar 
nóta előadása, a gyerekeink, nyug-
díjasaink fellépése, és a végén a 
Viking buli. Az időjárás is kegyes 

volt hozzánk, szép napos, meleg 
időben, azt gondolom, hogy csa-
ládias hangulatban tölthettük el 
együtt ezt a szép szombatot.

Május 17-től május 21-ig a Csó-
kakői Általános Iskola, Bócz Éva 
igazgatóasszony és képviselőtár-
sunk vezetésével iskolai küldött-
ség volt Byczynában. Nagy öröm 
számomra, hogy ezen a területen is 
működik a kapcsolat ennyi év után 
és több szálon futó élő kapcsola-
tunk van a lengyel barátainkkal.

Május 21-én a HVB tagjai ok-
tatáson vettek részt a Művelődési 
Házban. Dr. Klima Olga a közös 
hivatal három településének a vá-
lasztási bizottságait készítette fel. 
A két új póttag Molnárné Bognár 
Mónika és Zsolnai Judit letették 
az esküt. A pártok két személyt de-
legáltak Csókakőre. Makk Gyula 
a Fidesz-KDNP képviseletében, 
Schuller Zoltán pedig Jobbikos 
színekben segítették a bizottság 
munkáját. Ők is letették a törvény 
által előírt esküt. Az Európa Parla-
menti választás május 26-án a Csó-
kakői Művelődési Házban rendben 
lezajlott, különleges esemény nem 
történt, a választásokat Csókakőn a 
FIDESZ-KDNP nyerte 61.3%-al, 
55,98 %-os részvétel mellett.

Csókakő, 2019. május 27.                                                                    
Fűrész György polgármester

OVIS HÍREK
Anyát megölelgetem minden 

nap

Mint minden évben, az idén 
májusban is köszöntöttük az édes-
anyákat, nagymamákat óvodánk-
ban. Hosszú évek óta hagyomány 
intézményünkben, hogy a versek 
és dalok mellett Katica csoportos 

(legnagyobb) gyermekeink saját 
gondolataikkal is köszöntik anyu-
kájukat. Ezekből a kedves, szívhez 
szóló gondolatokból gyűjtöttünk 
most egy csokorra valót, amivel 
szeretnénk köszönteni minden 
édesanyát, nagymamát és dédi ma-
mát. Bár az ünnep, már sok-sok 
héttel ezelőtt volt, azt hiszem az 

ÉDESANYÁKAT köszönteni az 
év minden napján nagy öröm és 
megtisztelő feladat.

Anyát azért szeretem, mert ő 
is szeret engem és mindig kedves 
velem. Ha látja rajtam, hogy beteg 
vagyok, mindig megpróbál meg-
nyugtatni. Szoktunk társasozni és 
ha zene szól, táncolunk is.
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Anyát azért szeretem, mert jó 
Vele lenni. Ha együtt vagyunk, 
szoktunk főzni meg játszani. Sok-
szor átölelem Anyát és puszit adok 
Neki

Azt szeretem, ha Anya örül, 
például amikor meglett a jogsija. 
Meg azt is szeretem, ha megenge-
di, hogy bringával jöhessek oviba. 
De a Pennybe utálok menni, mert 
ott kell várni és hideg van. Anyát 
úgy szoktam megszeretni, hogy 
megölelem. Ilyenkor Ő is megölel.

Anyát azért szeretem, mert ha 
kimegyünk az udvarra, megöntö-
zi az én százszorszépeimet is. Ha 
jó vagyok, anya mindent felajánl. 
Anyát megölelgetem minden nap. 
Ha Anya mérges, én lenyugtatom. 
Este apa énekel.

Anyát azért szeretem, mert sze-
retek vele lenni. Régebben aludtam 
Anyával, de a kistestvérek miatt 
már nem lehet. Anya sütni szokott, 
én meg játszok mellette. Azt szere-
tem, ha csinál tiramisut.

Anyát nagyon szeretem, mert 
sokat játszik velem, és néha be szo-
kott bújni mellém az ágyba.

Ha megölelem Anyát, puszit ad 
nekem és Ő is megölel.

Anyát azért szeretem, mert 
kedves velem és megölel. Reggel 
mindig mondja, hogy bújjak oda 

Eszék

hozzá. Szokott nekünk meglepetést 
készíteni.

Anyával szoktam sütit sütni 
meg néha legózni. Anyát azért sze-
retem, mert szoktunk medencézni. 
Ha nem hisztizünk, mond nekünk 
mesét.

Ha sírok, megvigasztal, rábújok 
Anyára.

Anyát azért szeretem, mert min-
dig vigyázni szokott rám. Szoktunk 
együtt biciklizni. Ha Anya szomo-
rú, megvigasztalom. Megölelem és 
puszit adok neki. Anya mindig me-
sél este és odabújik hozzám.

Azt szeretem, amikor Anya mo-
solyogva jön az óvodába. Mindig 
mondja, hogy annyira szeret en-
gem!

Anyával szoktunk együtt bicik-
lizni és társasozni. Szeretem, ha 
játszik velünk és bejön a trambu-
linba hozzánk.

Anyát úgy szoktam megszeret-
ni, hogy megölelem. Ilyenkor Ő is 
megölel.

Anyát azért szeretem, mert so-
kat főzünk együtt és elenged a Pa-
pához. Szokott velem játszani. Ha 
Anya megölel, én is megölelem. 
Nem szoktam Anyával aludni, 
Anya alszik énvelem  :)

Valamikor anyával csak ketten 
fürdünk. Azt szeretem, ha kettes-

ben vagyunk, vagy ha segíthetek 
neki takarítani.

Anyát azért szeretem, mert fog-
lalkozik velem, mert nincs kisba-
bája. Kirakózunk, rajzolunk, me-
móriázunk. Anyák napján is fog 
örülni. Ha Anya szomorú, táncol-
ni szokott. Mindig mesél este és 
együtt alszunk.

Anyát azért szeretem, mert le-
jön velem játszani, biciklizni és 
görkorizni.

Azért szeretem anyát, mert el-
megyünk együtt a boltba és szokott 
nekem játékot venni- Szeretem, 
amikor anya mesél nekem.

Anyát azért szeretem, mert ami-
kor beteg voltam, ápolt, azért, hogy 
az élet tovább fusson. 

Ez azt jelenti, hogy 
AZ ÉLET NAGYON JÓ! 

Szeretek vele kirándulni, boltba 
menni, sétálni, biciklizni. 
Szeretem, amikor átölel.

A Mesevár Óvoda Katica 
csoportjának gyermekei  
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Iskolaélet hírei

Az elmúlt hónapok is esemény-
dúsan teltek iskolánkban. Minden 
hónap első hétfőjén fogadóórát, ér-
tekezletet tartottunk.

Március hónap eseményei:
Zongora tanszakos gyermekeink 

március 6-án hangversenyt adtak a 
Kultúrházban. Március 14-én falu-
ünnepély keretein belül megemlé-
keztünk 1848-49-es Forradalom és 
Szabadságharc eseményeiről, majd 
végig jártuk emlékműveinket, ahol 
koszorúkat helyeztünk el. Az idei 
évben is csatlakoztunk  az orszá-
gos „TE SZEDD” szemétgyűjtési 
akcióhoz, március 22-én szemetet 
szedtünk Csókakő egész területén.   
Március 23-án szombaton iskola-
váró foglalkozással várták a leen-
dő tanító nénik Bognár Gáborné és 
Gáspár-Dénes Erika a nagycsopor-
tos óvodásokat. A felsős tanulóink 
március 26-27-én Könyvtármozi 
programon vettek részt  a Községi 
Könyvtárban.

Április hónap eseményei: 
2. osztályos tanulóink Koósné 

Kenessey Éva és Steiner Lajosné 
vezetésével két napos Erdei- iskolai 
programon vettek részt Pusztavá-
mon. Április 10-én a Móri Radnóti 
Miklós Általános Iskola és Tagin-
tézményeinek közös szakmai nap-
ja volt a Kultúrházban, ezúton is 
köszönjük az Önkormányzatnak az 
általános iskola alapítványánakés 
Guszter Jánosnak a lebonyolítás-
hoz nyújtott segítséget. Április 
11-12-én beiratkozás volt isko-
lánkban, szeptember 1-jén 13 kis-
gyermek kezdi meg tanulmányait. 
Az Erzsébet- táborok benyújtási 

ISKOLAI HÍREI

határideje is ebben a hónapban
 volt, 72 tanulóval pályáztunk 
napközis táborra és 25 tanulóval 
ott alvós táborra. A napközis tábor
eredményeire még várunk, 
a zánkai tábort sajnos az idei évben 
nem nyertük meg. A Szülői Szerve-
zet szervezésében tanulóink április 
26-án a Vörösmarty Színházban  
a Két Lotti című előadást tekintet-
ték meg.  

Az idei évben is résztvettek  a 
Barkócaberkenye néptánccso-
portban táncoló tanulóink a Fejér 
Megyei Rendőrkapitányság által 
szervezett rendőrnapon. Április 
30-án lezárult a 2019/2020. tan-
könyvrendelés, az állam jóvoltából 
minden tanuló ingyen tankönyvhöz 
jut. Köszönjük az Önkormányzattól 
kapott tankönyvtámogatást, melyet 
a KELLO-s felületen nem rendel-
hető tankönyvek beszerzéséhez 
kaptunk!

Május hónap eseményei:
Május első hetében az alsó ta-

gozatosok osztály kereteken belül 
ünnepi műsorral örvendeztették 
meg az édesanyákat, nagymamá-
kat. A hagyományokhoz híven ez 
alkalomból az Idősek otthona la-
kóinak az 1 osztályosok készültek 
ünnepi műsorral és kis ajándékkal. 
Május 8-án tanulóink a Vörösmar-
ty Színházban a 80 nap alatt a föld 
körül című darabot nézték meg. 
Május 10-én tartottuk a minden 
évben megrendezendő jótékonysá-
gi Kuturális Gálát, tanulóink szí-
nes műsorral örvendeztették meg a 
vendégeket. A Gálán befolyt össze-
get a Csókakői Általános Iskoláért 
Alapítvány a tanulók javára fordít-
ja. Köszönöm a szülői szervezet 
munkáját. Május 11-én részt vet-

tünk a Majálison, a délelőtt folya-
mán Négele Anikó és Hanczvikli 
Mónika sportfoglalkozással várta a 
gyerekeket, délután színes műsor-
ral léptek fel a színpadon iskolánk 
tanulói.  Május 17- 21-ig 25 tanu-
lóval a Lengyelországi Byczynába 
látogattunk, ahol nagyon szívélyes
vendéglátásban volt részünk. 
Május 22-én megtörtént az orszá-
gos idegen nyelvi mérés a 6. és 
8. évfolyamon, szép eredményt 
értek el tanulóink. Május 24-én reg-
gel mindenki osztálykirándulásra 
indult. 1-2-4. osztály Visegrádra, 3. 
osztály Tatára, 5-6-7. osztály Sü-
megre, a 8. osztály 2 napra az Észa-
ki- Középhegységbe utazott.  Május 
25-én az Idősek Otthonában a csa-
ládi nap alkalmából kedveskedtünk 
műsorral a lakóknak, dolgozóknak 
és az ide érkező vendégeknek.Má-
jus 29-én a 6-8. évfolyamos tanu-
lóink országos kompetenciamérést 
írtak matematikából és magyarból, 
ezek kiértékelése központilag törté-
nik. 

Idei évben először indultunk 
Csákberénnyel közösen a Kihívás 
Napján. Tanulóink az egész na-
pot sportolással töltötték, reggel a 
sportpályán indult a program, majd 
ebéd után közösen kimentünk a 
Csókakő- Csákberény közti Ha-
tárúthoz, ahol folytatódtak a sport-
programok, ezúton is köszönjük 
mind két település Polgárőrségé-
nek, hogy biztosították az utat. A 
délutáni szemerkélő eső sem riasz-
totta vissza a csapatot a mozgástól, 
bevonultunk a csákberényi kultúr-
házba, ahol folyatódott az elterve-
zett program, köszönjük a Csóka-
kői Szent Donát Borrendnek és a 
Csókakői Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek a színes akadálypályákat, 
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nagyon élvezték a gyerekek.  Este 
közös vacsorával zárult a program. 
Ezúton köszönöm Balázs Judit-
nak a Szülő Szervezet elnökének 
és Molnárné Bognár Mónikának, 
hogy leszervezte és levezényelte 
a programot. Iskolánk 4. helye-
zést, a település 3. helyezést ért el. 
Azt hiszem példaértékűnek mond-
ható ez az összefogás, amely a na-
pot jellemezte.

Május 30-án a modern táncra 
járó tanulóink táncbemutatót tar-
tottak a Kultúrházban. Május 31-én 
részt vettünk a leendő elsős tanító 
nénivel az óvodai ballagáson.

Versenyek:
Járási Kreatív verseny – 4. he-

lyezés (Czompó Luca, Nyerges 
Réka, Asztalos Anna, Volenter-
Buzás Ábel

Kaán Károly Országos Termé-
szettudományi Verseny megyei for-
dulóján Raposa Zoltán 6. helyezést, 
Varga Jonatán 7. helyezést ért el

Megyei német verseny 2. helye-
zés- Balázs Eszter, Magda Milán, 

Tóth Bernadett
Járási német nyelvi verseny- 

Czompó Luca 1. helyezés, Braun 
Borbála 2. helyezés, Kis Luca 2. 
helyezés

Járási humán műveltségi ver-
seny 3. helyezés- Varga Jonatán, 
Braun Béla, Raposa Zoltán

Országismereti verseny 2. he-
lyezés- Pavlitzky Aliz, Körmendi 
Attila, Varga Barnabás, Szabó-
Galácz Réka

Költészet napi szavalóverseny 
Pusztavám Makk Katalin különdíj-
ban részesült.

Megyei János vitéz vetélkedő 6. 
helyezés- Hantos Ramóna, 

Kapos Vivien, Tóth Bernadett
Megyei matematika versenyen 

Berényi Bence 2., Sántha Gregory 
4., Abért Marci 11. helyezést ért el 
41 tanuló közül.

Járási Bozsik tornán elnyertük a 
kupát.

 
Gratulálok tanulóinknak a kivá-

ló eredményekért, büszke vagyok 
arra, hogy iskolánkba ennyi tehet-

séges gyermek jár!

Március hónap tanulói: 
1. osztály: Kapos Endre, Tajti Luca, 
2. osztály: Abért Márton, Czompó 
Luca, 3. osztály: Kis Luca, Hege-
düs Boldizsár, 4. osztály: Braun 
Borbála, Zahola Barnabás, 5. osz-
tály: Tóth Bernadett, Balázs Eszter, 
6. osztály: Varga Jonatán, Raposa 
Zoltán, Braun Béla, Fehér Elizabet, 
7. osztály: Király Eszter, 8. osztály: 
Varga Barnabás

Április hónap tanulói:  
1. osztály: Labádi Léna, Balogh 
Regina, 2. osztály: Berényi Bence, 
Kun Kristóf, Sántha Gregory, 3. osz-
tály: Kapos Levente, György Ben-
ce, Vass Laura, 4. osztály: Nyerges 
Réka, Czompó Léna, Spitzmüller 
Ákos, 5. osztály: Hantos Ramóna, 
Orosz Dorina, Fehér Elizabet, Söré-
di András, Pavlitzky Aliz

Csókakő, 2019. május 30.
Bócz Éva tagintézmény-vezető

Információk:

A nyári szünet időpontja: 2019. június 15- augusztus 31-ig.
Minden hét szerdán 9- 12 óráig ügyeletet tartunk.

Ballagás időpontja 2019. június 14. 17.00 óra
Tanévzáró időpontja 2019. június 21. 16.30 órakor

Köszönjük híveinknek az Egyház-
megye szentségimádási napján, Ál-
dozócsütörtökön, a szentórákon való 
részvételüket, a közös imádságot.

Június 10-én két hét múlva Pün-
kösdhétfőn kerül megrendezésre 
idén a székesfehérvári bregyó közi 
sportcentrumban a XIV. Egyházme-
gyei Nap. A találkozó de. 9 órától du. 

EGYHÁZI HÍREK

4 óráig tart. 10 órakor közös szentmi-
sét imádkozunk. A gyermekjátékok 
mellett minden korosztálynak szín-
vonalas lelki-szellemi programot kí-
nálnak. Ebben az évben is szeretettel 
várja a Püspök úr a keresztény csalá-
dokat a találkozóra.

A héten plébániánk csoportja Hor-

váth József atya lelki vezetésével za-
rándoklatra indul a csíksomlyói pün-
kösdi búcsúra. Imádkozzunk értük 
kérve a Szűz Anya oltalmát útjukra!

A mai vasárnap este 7 órai kezdet-
tel pasztorális tanácsülést tartunk a 
bodajki plébánián. Szeretettel várjuk 
a testületi ülésre a tanácstagokat!

„Galileai férfi ak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? 
Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, ugyanígy jön el ismét.”

ApCsel 1,11
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Bodajk

Kérjük híveink segítségét, szom-
bati napokon délután 4 órától temp-
lomtakarításban. A felújítás érinti a 
templomteret, melyet szombati napo-
kon kell takarítanunk a hétvégi litur-
giák végzéséhez.

A mai vasárnap este 7 órai kezdet-
tel képviselőtestületi ülést tartunk a 
plébánián. Szeretettel várjuk a testü-
leti tagokat az ülésre!

Liturgikus elmélkedés 
Szent Ágoston püspök beszédeiből

(Sermo de Ascensione Domini, Mai 
98, 1-2: PLS 2, 494-495) Senki sem 

ment föl a mennybe, 
csak aki alászállt a mennyből

A mi Urunk, Jézus Krisztus a mai 
napon felment a mennybe, szálljon 
fel vele a mi szívünk is. Halljuk, mit 
mond az Apostol: Ha Krisztussal 
feltámadtatok, keressétek, ami 
fönt van, ahol Krisztus ül az Isten 
jobbján. Ami ott fönn van, arra 
legyen gondotok, ne a földiekre (Kol 
3, 1-2). Amint ugyanis ő felment 
a mennybe, és mégsem távozott el 
tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk vele, 
jóllehet testünkben még nem ment 
végbe az, amire ígéretet kaptunk. 
Ő már felmagasztalódott az egek 
fölé, de mégis elszenvedi azt, ami 
nyomorúságot csak érzünk mi, itt a 
földön élő tagjai. Ennek bizonyságát 
nyújtotta, amikor a mennyből 
megszólalt: Saul, Saul, miért üldözöl 

engem? (ApCsel 9, 4) Máskor 
meg azt mondta: Éhes voltam, és 
adtatok ennem (Mt 25, 35). Miért ne 
fáradoznánk mi is úgy itt a földön, 
hogy a hit, a remény és a szeretet 
által, amely minket hozzá köt, már 
vele ott nyugodhassunk a mennyben? 
Ő, amikor ott van, velünk is itt van. 
És mi, amikor itt vagyunk, vele ott 
is vagyunk. Ő itt van istenségével, 
hatalmával és szeretetével; mi pedig 
ott vagyunk, jóllehet istenségével 
nem rendelkezünk, mint ő, de az 
iránta való szeretetünkkel mégis ott 
lehetünk. Ő a mennyet el nem hagyta, 
amikor onnét leszállt hozzánk; de 
tőlünk sem távozott el, midőn ismét 
visszament a mennybe. Mert ő ott 
volt akkor is, amikor itt tartózkodott, 
amint ő maga is állítja szavával: 
Senki sem ment föl a mennybe, 
csak aki alászállt a mennyből: az 
Emberfi a, aki a mennyben van (Jn 3, 
13). A vele való egység miatt mondta 

ezt, mivel ő a mi Fejünk, és mi az 
ő teste vagyunk. Ez tehát nem más, 
mint ő, mert mi is ő vagyunk, amint 
ő ember Fia lett miattunk, mi pedig 
az Isten fi ai lettünk őmiatta. Hiszen 
így mondja az Apostol: Ahogyan a 
test ugyan egy, de sok tagja van, a 
testnek ez a sok tagja azonban mégis 
egy test, így Krisztus is (1 Kor 12, 
12). Nem azt mondja: így Krisztus, 
hanem azt, hogy: így Krisztus is. 
Krisztus tehát sok tag, de csak egy 
test. Leszállt a mennyből irgalma 
miatt, és nemcsak ő maga szállt fel a 
mennybe, hanem vele és benne mi is a 
kegyelem által, így nemcsak Krisztus 
szállt le, és nemcsak Krisztus szállt 
fel; éspedig nem azért, hogy a Fej 
méltósága elhalványuljon a testben, 
hanem azért, hogy a test egysége 
elválaszthatatlan legyen a Fejtől.

Csókakő, 2019. május 30.
Mórocz Tamás plébános

Közös programok
Dátum Időpont Helyszín Esemény

június
06. 01. 10.00

Magyaralmás templom
Elsőáldozási szentgyónás Magyaralmás

06. 02. 11.00 Elsőáldozás HJ

06.02. 19.00 Bodajk
Képviselőtestületi ülés – Pasztorális 
tanácsülés

06.04. 17.00
Bodajk, Református 
templom kertje Trianoni megemlékezés HJ

06.09. 15.30
Sárkeresztes, Szent 
Vince szobor

10. Sárkeresztesi Újhegyi Nyitott Pincék 
rendezvény MT

06.10. 10.00 Székesfehérvár Egyházmegyei Nap

06.13. 09.00 Alsószentiván
Alsószentiván Fatimai Szűzanya búcsú, 
Horváth József atya szónok

06.13. 17.00 Bodajk - Segítő Szűz 
Mária kegytemplom

Fatimai engesztelés
06.13. 20.30 Szentségimádás

Irodai szolgálat:
Bodajki Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00 
Tel: 22/410-039  •  www.bodajkikegyhely.hu •  e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
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Nagy elismerés és megtisztelte-
tés érte a Csókakő Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnökét Weiger Lajos bará-
tunkat. 

Az elmúlt évek áldozatos mun-
káját, a Magyar Tűzoltó Szövetség 
Szent Flórián emlékéremmel ju-
talmazta, melyet a Pilisszentiváni 
Országos Tűzoltó Nap alkalmából 
Dobson Tibor dandártábornok a Ma-
gyar Tűzoltó Szövetség elnöke adott 
át. 

Ezúton is gratulálok, gratulálunk 
Weiger Lajos Elnök Úrnak!

Csókakő, 2019. május 25.
Fűrész György polgármester

Program:
16.30 Szoboravatás 
(helyszín: Csókakő, 
Nagy-Magyarország tér)
20.00 Kárpátia Koncert

Amennyiben lehetőségei en-
gedi, kérjük, támogassa a szo-
bor állításának ügyét, és az azzal 

kapcsolatos rendezvényünket! 
Támogatásukat a következő

számlaszámra várjuk:
Csókakő Községi Önkormány-

zat OTP Bank 11736044-15362230, 
a közleményrovatba kérjük feltün-
tetni: Kárpátok Őre és rendezvény 
támogatása.

A segítségét előre köszönjük!

TŰZOLTÓ HÍREK

Kárpátok Őre szoboravatás 
Csókakő, 2019. július 19.

Sok szeretettel meghívunk min-
denkit a Kárpátok Őre szoboravató

ünnepségünkre.
A szoboravatás helyszíne, Csó-

kakő, Nagy-Magyarország tér, a bá-
nyaudvar előtti terület a vár alatt.

PROGRAMAJÁNLÓ

(A Kárpátok Őre és az alkotó Demeter József fafaragó)                                                         Csókakő, 2019. június 4.
Fűrész György polgármester
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BÚCSÚZUNK VÉGH GYULÁTÓL, BÚCSÚZUNK TŐLED 
MÉRNÖK ÚR!

Egy szép nap délutánján ért el a hír hozzám, hogy elment közülünk 
a Mérnök Úr… Élt 60 évet. Döbbent csend vette körül a községháza 
irodáit, ahová annyiszor járt be földügyekkel, megosztásokkal, össze-
vonásokkal kapcsolatos feladatokat, egyeztetéseket intézni. Intézni a 
község ügyeit, a köz ügyeit, a közösség dolgait. A munkáját 1978 óta 
végezte, óriási lexikális tudással és helyismerettel rendelkezett Csó-
kakő vonatkozásában. De nem csak a munkájával kapcsolatban volt 
tájékozott. A csókakői sport egyik nagy öregje, motorja volt, mindenki 
szerette, és tisztelte őt. Statisztikáinak, feljegyzéseinek köszönhetjük, 
hogy a múlt században megalakult sportegyesületről, szinte mindent 
tudunk. 

a ping-pongosok Húsvéti Kupá-
ja volt, ahol 9. helyen végzett. 
Nem gondoltam volna, hogy ez 
a verseny lesz az utolsó közös 
szervezésünk, s utoljára verseny-
zünk egymás ellen. Nagy tudással 
rendelkezett a sport helytörténeti 
vonatkozásával kapcsolatban, és 
a község geodéziai, földmérési 
ügyeiben is, évtizedekre visz-
szamenőleg. Ezt a tudást, most 
elvitte magával a Jó Isten elé. El-
vitt magával mindent, ami ő volt, 
azonban az űrt, és az emlékét itt 
hagyta nekünk. Mérnök Úr! 

MEGEMLÉKEZÉS

A szolgálat lejárt, gyászolnak a 
sportolóink, és gyászol a község… 

Nyugodj békében!

Csókakő, 2019. júnis 1.                                                            
Fűrész György polgármester 

Lényegében gyerekkorától, 
haláláig vezette a helyi sportese-
ményeket, sőt a sakkban és ping-
pongban,aktív versenyző volt, és 
tavaly visszatért a Téli Kupába 
is, mint szervező, mint az alapító 
hármas utolsó nagy öregje, vagy, 
ahogy ő szokta mondani: „szürke 
eminenciása”. A hetvenes, nyolc-
vanas, kilencvenes években több-
ször nyert ifjúsági, és felnőtt játé-
kosként sakkban, ping-pongban, 
a kispályás csapatában az egykori 
58-Bluesban háromszor emelhet-
te fel az általa is alapított Téli Ku-
pát, így háromszoros kupagyőz-
tesként számos siker részese is le-
hetett. A csókakői sakkválogatott 
tagja, a 2000 fő alatti települések 
országos bajnokságában többször 
öregbítette Csókakő hírnevét. Az 
idei évben is beküzdötte magát 
a falubajnokságon negyedikként 
a válogatottba, és az év végén a 
csapat tagjaként részt vett volna 
az országos versenyen. A ping-
pongban egyéniben, párosban is 
mindent megnyert már. Az asz-
talitenisz versenybizottság tagja 
volt, az utolsó megmérettetése, 
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Emberben vagy Istenben bízni?

A mostani cikkemben azt szeretném 
kifejteni, hogy miért jobb Istenben bíz-
ni, mint emberekben vagy emberi „ter-
mékekben”. Alább a teljes 146. Zsoltár, 
amelyet aztán kibontanék részleteiben:

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én 
lelkem az Urat!

2 Dicsérem az Urat, amíg élek; 
éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok.

3 Ne bízzatok a fejedelmekben, em-
berek fi ában, aki meg nem menthet!

4 Kimegyen a lelke; visszatér föl-
débe, [és] aznapon elvesznek az ő 
tervei.

5 Boldog, akinek segítsége a Jákób 
Istene, és reménysége van az Úrban, az 
ő Istenében;

6 Aki teremtette az eget és földet, a 
tengert és mindent, ami bennük van. Aki 
megtartja a hűségét örökké;

7 Igazságot szolgáltat az elnyomot-
taknak, eledelt ad az éhezőknek. Az Úr 
megszabadítja az elfogottakat.

8 Az Úr megnyitja a vakok szemeit, 
az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; 
szereti az Úr az igazakat.

9 Megoltalmazza az Úr a jövevé-
nyeket; árvát és özvegyet megtart, és a 
gonoszok útját elfordítja.

10 Uralkodni fog az Úr örökké, a te 
Istened, oh Sion, nemzedékről nemze-
dékre! Dicsérjétek az Urat!

Az első két versszakban a zsoltáros 
„helyre rakja” a lelkét, felszólítva 
saját magát, a tudatát, a jellemét, az 
érzelmeit, vagyis a tudatos énjét, hogy 
dicsérje az Urat. A dicsérettel, hálaadás-
sal tudjuk leghatékonyabban kife-
jezni az alárendeltségi viszonyunkat, 
ezért is mondja a 100. Zsoltár, 4. vsz.: 
„Menjetek be az Ő kapuin hálaadás-
sal, tornácaiba dicséretekkel; adjatok 
hálákat Neki, áldjátok az Ő nevét!”  
Adjuk meg a kellő tiszteletet az Úrnak 
és ne törjük rá az ajtót panaszokkal. A 
megfelelő hozzáállás, ha összeszedünk 
pár dolgot, amiért hálásak lehetünk. 
Mert hálásak lehetünk mind, akik 
élünk! Ha pedig épek vagyunk (vagy 

valaha azok voltunk), akkor azért is 
hálásak lehetünk. Ha valaki sosem volt 
ép (például veleszületett oknál fogva) 
az is hálás lehet azért, hogy egyáltalán 
él! Hány ember van, aki nagyobb dol-
gokat vitt véghez hátrányos helyzetből 
indulva. „Ezt mondja az Úr: Átkozott 
az a férfi , aki emberben bízik és testbe 
helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott 
az ő szíve! Mert olyanná lesz, mint a 
hangafa (elhagyott, koldus, nincstelen, 
nélkülöző, meztelen [ti. ruhája sincs], 
nyomorgó)  a pusztában, és nem látja, 
hogy jó következik, hanem szárazság-
ban lakik a sivatagban, a sovány és 
lakhatatlan földön.”  Jeremiás 17:5-6

Tehát mondhatni röviden: meddő, 
képtelen lesz a növekedésre az, aki ön-
nön vagy más ember erejében bízik.

Máshol viszont ezt olvashatjuk: 
„Minden lélek engedelmeskedjék a 
felső hatalmasságoknak; mert nincsen 
hatalmasság, hanem csak Istentől: 
és amely hatalmasságok vannak, az 
Istentől rendeltettek.” Róma lev 13:1

Hatalmasságnak számít például a 
kormány, a polgármester, a hatóságok, 
vallási vezetők. Tehát, ha engedelm-
eskedünk a vezetőknek, akkor em-
berekben bíznánk és így átkozottak 
lennénk? Amennyiben csak abban a 
„hatalmasságban” bízik valaki, úgy 
valószínűleg igen. Ugyanakkor, ha 
Istenben hiszünk és hisszük, hogy 
az Ő akaratából lett az az ember 
vezető, úgy engedelmeskedhetünk 
neki. Természetesen csak azokban a 
dolgokban szükségszerű engedelm-
eskednünk, amelyek Isten akaratával 
(parancsolataival) összhangban vannak. 
Ellenkező esetben demokratikus úton 
jogunk van tiltakozni, illetve jelezni a 
kifogásainkat. Természetesen, mivel 
a mai világ messzire tévedt az Isten 
által rendelt úttól, sok helyen már 
ez a demokratikus lehetőség sem áll 
fent. Pedig ezek az országok hirdetik 
magukról, hogy ők a demokrácia példa-
mutatói, közben pedig a kontinensünk 
2000 éves keresztény értékrendjét a 
sárba tiporják és aki Isten igazságairól 
mer beszélni (például, hogy a házasság 
férfi  és nő között értendő, egyéb esetek 

kizárva), azt gyűlöletbeszéd miatt me-
ghurcolják. A tömeggyilkosokat pedig 
magán luxus zárkákban tartják el az 
adózók pénzén…mindent a gyümölcsei 
alapján lehet megítélni.

Tehát ezért írja a zsoltáros, hogy 
„ne bízzatok a fejedelmekben, em-
berek fi ában, aki meg nem menthet!” 
Mert mikor meghal, vele együtt a 
tervei is elvesznek. Ezek atervek az 
úgynevezett „izmusok”. Érdemes a 
wikipedián rákeresni az „izmus”-ra és 
végigolvasni hány féle létezik (a lista 
nem tartalmazza az összeset). Ennek 
sokan valószínűleg nem örülnek, de a 
katolicizmus is köztük szerepel. Olyat 
viszont nem találtam, hogy Istenizmus 
vagy Biblizmus, ami azért van, mert 
Isten és az Ő beszéde nem ember alkot-
ta politikai vagy vallási ideológia illetve 
rendszer, hanem maga az Élő Isten! 
„Boldog, akinek segítsége a Jákób Is-
tene” ,mert (folytatás 7. versszak) „ele-
delt ad az éhezőknek”.

Kik és miért éheznek? Isten eledelt 
adna azoknak, akik saját vagy éppen 
önnön hibájukon kívül képtelenek ételt 
készíteni / vásárolni maguknak? Az 
éhezőt sok helyen használja az Ige, de 
gyakran nem csak a fi zikai éhségként 
kell értelmeznünk. Természetesen a ka-
ritatív tevékenységek mellett vagyok és 
szükséges is támogatni az elesetteket. 
Ugyanakkor, mikor magam is még sze-
gény voltam a bölcsességet kerestem, 
az utat, hogyan tudnék kitörni ebből az 
állapotból. Az Isten bölcsessége úgy 
érhető el, ha letörjük az okoskodásokat, 
felemeljük az Urat az első helyre, 
majd kérjük az Ő bölcsességét. Nagy 
az Ő kegyelme és hiszem, hogy, aki 
betölti a feltételeket és alázattal kéri, 
megkapja.  Csak vigyázni kell, nehogy 
valamelyik „izmus” bölcsességéből 
együnk közben. Tehát a válasz a pár 
sorral feljebb feltett kérdésre, hogy az 
eledel nem fi zikai eledelre vonatkozik, 
hanem elsősorban szellemi táplálékra, 
italra, mert Jézus mondta a samáriai 
asszonynak a kútnál: „Ha ismernéd 
az Isten ajándékát, és [hogy] ki az, 
aki ezt mondja neked: Adj innom!; te 
kérted volna őt, és adott volna neked 

ELMÉLKEDÉS
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élő vizet… Valaki pedig abból a vízből 
iszik, amelyet én adok neki, soha örökké 
meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, 
amelyet én adok neki, örök életre buzgó 
víznek kútfeje lesz ő benne.” János ev 
4:10 és 14

Akik tehát éhesek és szomjazók, 
ők feltételezhetően egy „izmus”-sal 
sem teltek be. Nincs a szellemük, 
lelkük teletöltve ideológiával vagy 
épp ellenkezőleg, felismerték, hogy 
az az étel nem elégíti meg őket. Nekik 
tud és akar adni Isten eledelt. A jól 
lakott embernek nem lehet ételt adni. 
Először tehát ki kell lépni az ideológiák 
térhálójából, ami ha saját erőből nem 
megy, úgy Isten kegyelme hatalmas 
arra, hogy „Az Úr megszabadítja az 
elfogottakat.”

Hogyan tud bárki is segíteni 
nekünk? Mivel általánosan ismert az 
a mondás, hogy „a néma gyereknek 
az anyja sem érti a szavát”, ezért fon-
tos, hogy akkor tud valaki segíteni a 
másikon, ha az őt megkéri, azaz fel-
hatalmazza a segítségnyújtásra. Isten 
pedig mégiscsak a Teremtő Isten, hogy 
megvárja, amíg valakiben az önnön 
büszkesége, vagyis a már említett saját 
erőben bízása kicsit alább hagyjon. 
Máskülönben hamar ki tud alakulni a 
„segíts meg ilyen és ilyen módon én 
Istenem, különben nem hiszek Benned” 
állapot, amikor az Urat egyesek kénysz-
eríteni igyekeznek bizonyos dolgok 
megcselekvésére.

8. vsz: „Az Úr megnyitja a vakok 
szemeit” - összefügg a szabadítással: 
leszedi a pikkelyeket a szemeinkről, 
hogy meglássuka hiábavaló életünk 
merrefelé felé zuhan. Akár azért, mert 
egy „izmus”-ban élünk, akár azért, 
mert a saját neveltetésünkből fakadóan 
az életünk kimenetele (jelene és/vagy 
jövője) tragédia, sikertelenség, kudar-
cok sorozata. Felhívnám azok fi gyelmét 
is, akik úgy érzik, hogy jól mennek a 
dolgok. Kérdezzék meg önmaguktól: 
tényleg jól mennek a dolgaim? Amen-
nyiben igen: ez vajon így lesz majd 
mindig? Család, anyagiak, egészség és 
a legfontosabb: van-e üdvösségem és a 
Mennybe kerülök vajon, miután eltávo-
zom?

Amennyiben minden kérdésre 
IGEN a válasz, úgy Neked annál inkább 

szól az első versszak: „Dicsérjétek az 
Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!”

„az Úr felegyenesíti a meggörnyed-
teket”: akik belátják, hogy saját erőnk 
kevés, hogy ebben a világban tartósan 
sikeresek legyünk.

 „szereti az Úr az igazakat”: az 
igazak szó eredeti jelentései: pártatlan, 
tisztességes, becsületes, törvényes. 
Olyan ember, aki inkább ragaszkodik 
Isten kijelentett igazságaihoz, ha az 
nincs összhangban azzal, amit más 
ember/rendszer pumpál belé, akárki 
is mondja azt! Olyan ember, aki kiáll 
Isten igazságai mellett az adott he-
lyzetben. Kimondja az igazságot és 
nem hallgatja el, mert a hallgatás néha 
beleegyezést jelent. Fontos tudni a 
lelkiismeretünkről, hogy abban meg-
találhatóak Isten törvényei, minden 
emberben. A lelkiismeret az, ami mé-
lyen mondja a még meg nem tért em-
bernek: mi helyes, mi nem (megtérés 
és Szent Szellemmel való betöltekezés 
után már közvetlenül az Úr vezet). 
Más kérdés, hogy az állandó istenel-
lenes tevékenységei folytán egyesek 
elnyomják magukban a lelkiismeretük 
hangját. Érthető módon, mivel ők 
folyamatos belső tusakodásban élnek. 
Mindenki belső békére törekszik, csak 
nem mindegy, hogy hagyjuk, hogy Isten 
összehangolja az Ő szavát a külső-
belső emberünkkel (vagyis a szellem-
lélek-testet Isten uralma alá helyezzük) 
vagy inkább becsukunk előtte minden 
ajtót, hogy nyugodtan tombolhasson az 
illetőben a „kisördög”. 

9. vsz: „árvát és özvegyet meg-
tart”: az Úr mindenkiről gondot visel, 
az árvák és özvegyek pedig különösen 
fontosak előtte, mert tisztában van 
vele: a leginkább kiszolgáltatottakazok, 
akiket elhagytak, egyedül maradtak. 

„a gonoszok útját elfordítja”: ere-
detiben „elgörbíti”, tehát távol tartja 
tőlünk a gonosz embereket és az ő 
cselszövéseiket. Másrészről érdemes 
kérni az Úrtól kellő értelmet/vezetést, 
hogy kerüljük az ilyen embereket. De 
olyan is van, hogy a gonosz ember 
gonosz hozzáállásátvagy gonosz tervét 
jóra fordítja az Úr átmenetileg a mi 
érdekünkben! Ezeket azért teszi, hogy 
ha esetleg korábbi, helytelen döntésünk 
eredményeképpen a gonosz hálójában 

lennénk, úgy az Ő kegyelméből meg-
szabadít, illetve utat ad a szabadulásra. 

Összegezve tehát: „Az emberektől 
való félelem tőrt (háló, csapda) vet; 
de aki bízik az Úrban, kiemeltetik.
Sokan keresik a fejedelemnek or-
cáját; de az Úrtól [van] kinek-kinek 
ítélete.”Példabesz. 29:25-26

„Sokan keresik a fejedelemnek 
orcáját”, vagyis emberi vezetőtől való 
kegyelmet. Egy ember vagy emberi 
intézmény, ideológia, de még a Pápa 
sem képes kegyelmet adni az üdvös-
ségre (azaz, hogy a Mennyországban 
landoljunk földi pályafutásunk után), 
sem nem tud megbocsátani és elvenni 
a bűneinket. Egyedül Jézus Krisz-
tus! Ezért fontos, hogy aki vallási 
ideológiában, az abból, aki az evi-
lági gyönyörök szeretetéből, az abból 
tekintsen fel az Élő Istenre a lelki sze-
meivel, egyfajta belső magatartásból. 
Az Istenről készült képeket, szobrokat 
pedig hiába nézzük, azok csak tárg-
yak; nem látnak, nem hallanak, nem is 
fognak válaszolni.

„Nem nekünk Uram, nem nekünk, 
hanem a te nevednek adj dicsőséget, a 
te kegyelmedért és hívségedért!Miért 
mondanák a pogányok: Hol van hát 
az ő Istenük? Pedig a mi Istenünk 
az égben van, és amit akar, azt mind 
megcselekszi. Azoknak bálványa ezüst 
és arany, emberi kezek munkája. Szájuk 
van, de nem szólanak; szemeik vannak, 
de nem látnak; Füleik vannak, de nem 
hallanak; orruk van, de nem szagolnak; 
Kezeik vannak, de nem tapintanak, 
lábaik vannak, de nem járnak, nem 
szólanak az ő torkukkal.”    Zsoltárok 
115:1-7

„Áldott az a férfi , aki az Úrban 
bízik, és akinek bizodalma az Úr; Mert 
olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, 
amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és 
nem fél, ha hőség következik, és a levele 
zöld marad; és a száraz esztendőben 
nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg 
nem szűnik.”   Jeremiás 17:7-8

A bibliai idézeteket Károli fordítás-
ból vettem.    
   PA
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SPORT HÍREK

A CÉL TELJESÍTVE, MEG VAN 
A HATODIK HELY

Az elmúlt hetekben befejeződött a 
bajnokság. Az elnökség a gyenge őszi 
produkciót követően a lehető legjobb 
helyezés elérését tűzte ki a csapat 
számára. A reálisan elérhető hely, a 
6. helyezés volt, amit a csapat el is 
ért, így váltva be a drukkerek és a 
vezetőség elvárását, hogy a 6. helyen 
végezzen a csapat.

Az elmúlt hónapban a következő 
eredmények születtek.

Megyei III. osztályú bajnokság 20. 
forduló 2019. május 5. vasárnap

Csókakő - Videoton BKE 1 - 0 
(1 - 0) 30 néző

Gólszerző: Takács Zoltán 24’ 
(Csókakő)

Csókakő: Weiger – Preszter, Bit-
ter, Jelena, Török – Szabó Sz., Skuba 
(Jakab), Bucska (Falusi), Takács Z. 
(Udvari), Kadlecsik (Redolfi ), Réti.

Videoton Baráti Kör: Aranyos – 
Csákány (Molnár K.), Balogh Á., Barna 
Milán, Juhász L. (Tóth P.) – Sasvári, 
Barna Máté, Hajas, Molnár A. – Haran-
gozó (Juhász G.), Nagy K.

Kiállítva: Molnár A. (90.)

Megyei III. osztályú bajnokság 21. 
forduló 2019. május 12. vasárnap

Tác-Csősz – Csókakő 0 – 1 (0 – 0) 
40 nézőGólszerző:Kadlecsik Péter 51’ 
(Csókakő)

Tác-Csősz: Neizer – Nagy T., 
Kővári, Lakatos, Nemes G. – Marcz, 
László, Almási, Vágó (Major) – Mikola 
(Korka), Nemes L.

Csókakő: Deák – Preszter, Udvari, 
Bitter, Redolfi  (Jakab) – Jelena, Török, 
Szabó Sz., Takács (Falusi) – Kadlecsik, 
Réti.

Megyei III. osztályú bajnokság 22. 
forduló 2019. május 19. vasárnapCsák-
berényi Sportpálya

Csákberény - Csókakő 1 - 0 (0 - 0) 
150 néző

Gólszerző: Vámi György 62’ (Csák-
berény)

Csákberény: Huszár – Biró, Németh 
P., Kutassy, Váli J. (Keszeg, Novák) – 
Erdődi, Saller-Molnár, Gyuris, Belecz 
– Vámi Gy., Bíró.

Csókakő: Weiger – Preszter (Sku-
ba), Udvari, Bitter, Jelena – Török, 
Szabó Sz., Zóka, Takács Z. (Jakab) – 
Kadlecsik, Réti (Falusi).

Csókakő a bajnokságban a 6. 
helyen végzett, ezen a mérkőzésen 
győzelemmel szerettünk volna búc-
súzni, ám a csákberényiek 1 góllal 
jobbak voltak. Ezúton is gratulálunk 
nekik, hogy a helyi “el classicót”, szép 
számú közönség előtt, hazai környezet-
ben megnyerték. A csapatunknak pedig 
szintén gratulálunk, hogy a gyenge ősz 
után, tavasszal teljesítették a célt, s a 
hatodik helyen végeztek. Köszönjük a 
szezonban, a vezetőségnek, segítőknek, 
játékosoknak, a munkát és a segítséget, 

a családtagoknak pedig a türelmet, a 
drukkolást, a szurkolóinknak pedig a 
támogatást! Jövőre folytatjuk! Hajrá 
Csókakő! 

SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY KÖZÉP 
CSOPORT

1. ISZKASZENTGYÖRGY 
22 18 3 1 90-2057

2. SÖRÉD 22 17 4 1 91-2655

3. KŐSZÁRHEGY 
22 14 3 5 56-4045

4. SÁRSZENTMIHÁLY 
22 13 4 5 83-3943

5. VIDEOTON BARÁTI K. 
22 13 2 7 55-3541

6. CSÓKAKŐ 
22 7 3 12 33-6324

7. NÁDASDLADÁNY 
22 7 2 13 44-6223

8. JENŐ 
22 7 2 13 52-8123

9. CSÁKBERÉNY 
22 5 5 12 45-7120

10. SÁRKERESZTES 
22 5 4 13 43-7119

11. MAGYARALMÁS 
22 4 3 15 31-8115

12. TÁC-CSŐSZ 
22 1 7 14 29-6310


