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Tisztelt Csókakőiek!

Hosszú folyamat végére került 
végre pont – 2021. február 18-án 
csütörtök délelőtt hivatalosan is 
átadtuk a felújított községházát, 
amely 1783 óta ad otthont a falu 
önkormányzatának.A felújítási fo-
lyamat hosszú előzményre tekint 
vissza, hiszen az önkormányzat még 

2016-ban nyert 28 millió forintot az 
épület energetikai felújítására, a tetőt 
pedig – amelyet nem tudtak beleten-
ni a pályázatba – 5 millió forintból 
az önkormányzat saját költségén újí-
totta fel.A munkálatokkal egy idő-
ben rendbe tettük az épület mögötti 
terület vízelvezetését, illetve az épü-
let előtti rész altalaját, majd ez a rész 
új térkő burkolatot is kapott. 

Az épületet Törő Gábor ország-
gyűlési képviselő adta át ünnepélyes 
keretek között a képviselő-testület 
jelenlétében. 

Ezúton is köszönjük az Európai 
Unió és a Magyar Állam támogatá-
sát.

Csókakő, 2021. március 9.                                                              
Fűrész György polgármester
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Sajtóközlemény
 

MEGÚJULT A POLGÁRMES-
TERI HIVATAL - 2021.02.17.

A projekt keretében megvalósulta 
külső hőszigetelés, födémszigetelés. 
Az épületek új nyílászárókat kap-
tak valamint gépészeti felújításokon  
estek át. 

A beruházás hozzájárult a város-
kép megújításához, modernizálásá-
hoz. Továbbá növekszik a lakosság 
komfortérzete, amelynek következ-
tében csökkenthető a migrációs ráta, 
fékezhető az elvándorlási ráta. 

A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében a TOP-3.2.1-16 szá-
mú Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítésecímű pályá-
zati felhívás keretében valósul meg 
28,14millió forint összegű vissza 
nem térítendő európai uniós támoga-
tás segítségével. 

 
Kedvezményezett: Csókakő  
Községi Önkormányzat 
Projekt címe: Csókakő hivatal  
energetikai korszerűsítése 
Projekt száma: TOP-3.2.1-16-
FE1-2017-00020 
Támogatás összege: 28 138 363Ft

A projektről bővebb információt 
a www.csokako.hu oldalon olvashat-
nak.

További információ kérhető:

Csókakő Községi Önkormány-
zat, +36-30/790-6305

Önkormányzati Hírek

Csókakő Községi Önkor-
mányzat sikeresen pályázott a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-3.2.1.-16 
számú Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése című 
felhívása keretében a Polgármes-
teri Hivatalfelújítására, melyhez 
28,14 millió forint vissza nem 
térítendő európai uniós támoga-
tást nyert.

A fejlesztés eredményeként meg-
újulta Polgármesteri Hivatal épülete 
akadálymentessé vált, energiahaté-
konysági korszerűsítéssel. 

Tisztelt Csókakőiek! Ady 
Endre Utcai Lakók! 

Az Ady Endre utca 14-től a 40-es 
számig a Magyar Faluprogram segít-
ségével, 400 méter hosszan felújítás-
ra kerül a járda. A beruházás kezdete 
2021. március 3. szerda reggel 8 óra. 
Kérjük az ott lakókat, hogy autóikkal 
álljanak ki az udvarokból és lehető-
leg a Művelődési Ház környékén 
illetve az óvodánál a Sport utcában 
parkoljanak. Kérjük, hogy ne par-

koljanak az út mellett, mivel az utat 
felvonulási területként használja a 
kivitelező. A kapubejárókkal kap-
csolatos egyeztetést 2021. március 
3-án szerda reggel 8 órától délután 
17 óráig van lehetőség a kivitelező-
vel megbeszélni. A beruházás vár-
ható befejezése, 2021. március 31. 
szerda. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az utcában a beruházás ideje alatt 
forgalomkorlátozások is érvénybe 
léphetnek. Együttműködésüket ez-
úton is köszönjük!

Kedves Csókakőiek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
kerti hulladék égetést településün-
kön önkormányzati rendelet szabá-
lyozza. A teljes korlátozást bevezető 
törvényt a vészhelyzet fenntartásáig 
felfüggesztették.

A szabályozás szerint a janu-
ár 1. és április 30. között, hétfőtől 

szombatig, reggel 8 órától délután 
17 óráig engedélyezett tüzet gyújta-
ni, és egészen 20 óráig a tüzelést be 
kell fejezni. Vasárnap, munkaszüne-
ti napokon, tehát nemzeti és állami 
ünnepeken továbbra is tűzgyújtási 
tilalom van érvényben. Kérjük, hogy 
figyeljék az országos tűzgyújtási ti-
lalmakról szóló hirdetményeket is, 
hisz ilyen esetben, amikor országos 
tűzgyújtási tilalom van, úgy a ren-

deletünket az országos rendelkezés 
azonnal felülírja, és Csókakőn is az 
önkormányzati rendelet ellenére is 
tűzgyújtási tilalom lép életbe.

Kérjük, amennyiben van rá lehe-
tőségük az égetés helyett válasszák 
a komposztálást, és a fanyesedék 
hasznosítását, ledarálását, ezzel véd-
ve a lakóközösséget, valamint kör-
nyezetünket.

Fűrész György polgármester
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Viszont, ha mégis az égetés mel-
lett döntenek azt a rendeletben le-
írtak szerint végezzék, mivel aki a 
rendeletet megsérti, arra levegőtisz-
taság-védelmi bírság szabható ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
2021. május 1-től a rendeletünk sze-
rinti, vagy a vészhelyzet kihirdetését 
követően az egész országra kiterjedő 
tilalom lép életbe, ami röviden any-

nyit jelent, hogy égetéssel nem lehet 
majd megszabadulni a kerti hulla-
déktól. A 2021-es szabályozás, a 
komposztálást, a fanyesedék ledará-
lását, vagy ezek elszállítását engedé-
lyezi az itteni kommunális szolgálta-
tóval a Depónia Kft-vel.

Üdvözlettel:
Csókakő Községi Önkormányzat

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, 
hogy hivatalunkban a személyes 
ügyfélfogadás 2021. március 8-tól 
visszavonásig szünetel.

Telefonos ügyintézés 
22 / 583-021 telefonszámon
Online: igazgatas@csokako.hu

Csókakői Közös 
Önkormányzati Hivatal

Iskolai Hírek

Kedves Szülők!

A kormány rendeletének megfe-
lelően, 2021. március 8-tól, 2021. 
április 7-ig vagy visszavonásig is-
kolánkban digitális, online oktatás-
ra térünk át, a kialakult járványügyi 
helyzet miatt. 

2021.03.09-től (keddtől) lehető-
ség van, hogy a gyermekek ebédjét, 
a polgármesteri hivatalnál elhelye-
zett ládából elvigyék.

Kérjük, aki igényli a digitális ok-
tatás idejére az ebédet, az jelezze a 
csisk2@gmail.com címre.

Az étel elszállításához javasolt 2 
ételhordó beszerzése, melyet névvel, 
vagy nevekkel ellátni szíveskedje-
nek. Indulásnak kérjük, 2021.03.08-
tól hétfő délelőttől, hétköznaponként 
10 óráig tegyék a ládába az üres ét-
hordót! Csókakő, 2021. március 8. 

Csókakői Általános Iskola

Óvodai Hírek

Csókakői Mesevár Óvodáért 
KözhasznúA lapítvány

Szeretnék tájékoztatni mindenkit, 
aki az elmúlt években, ill. évben hoz-
zájárult az óvoda alapítványa gyara-
podásához, akár az 1%-kal, akár más 
felajánlással, és azokat is, akik még 
nem tudtak eddig az alapítvány lété-
ről, hogy mire fordítottuk az eddig 
összegyűlt összeg egy részét.

Alapítványunk 2009 óta műkö-
dik. Tavaly év elején 1.283.465 fo-
rint állt rendelkezésünkre, melyből 
697.525 forintot költöttünk.

2020-ban az 1%-os adófelajánlá-
sok révén 349.760 forinttal gazdago-
dott az alapítvány számlája.

Vásároltunk: 
- Tornamatracot 
-trambulinokat 
-komplett játszóteret (műanyag  
hinta csúzdával, mászókával) 
-futóbicikliket 
-vizuális eszközöket (vasalható 
gyöngy, lyukasztók, nyomdakészlet) 

-kerti padokat, 
- számítástechnikai eszközöket 
-kombinált mágnestáblát 
-mesekönyveket, ismeretterjesztö 
könyveket 
-szegedi látványszínház előadását
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A gyermekprogramokat is támo-
gatja az alapítvány, sajnos az elmúlt 
évben erre kevésbé volt lehetőség. 
Reméljük az idei és a következő 
években ez másképp alakul.

Számunkra ezek nagyon jelen-
tős  eszközök, melyek nagyban 
hozzájárulnak  mindennapjaink  te-
vékenységeihez.Jól eső érzés, hogy 
közösen dönthetjük el, mire lenne 
leginkább szükség óvodánkban, és 
a döntés után rendelkezésünkre álló 
pénzeszközökkel szabadon rendel-
kezhetünk, természetesen mindez 
összhangban van az alapítvány létre-
hozását szolgáló célokkal.

Köszönjük az eddigi támogatáso-
kat!

Kérem ezúton is, hogy aki tehe-
ti, támogassa alapítványunkat adója 
1%-val, mely a község óvodájának 
minőségét javítja, és közvetlenül a 
gyermekek javát szolgálja.

Köszönettel, Kas Zoltánné 
a Mesevár Óvoda Közhasznú  
Alapítvány elnöke és a kuratóri-
um tagjai

Adószám:18503302-1-07

Csókakő, 2021. 02. 25.

Gyermekfelügyelet óvodabezárás alatt

Kedves Szülők!

Megjelent a Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején 
a gyermekfelügyeletről. 
A kormányrendeletnek megfelelően a Vértesalja Óvoda csákberényi és csókakői óvodáiban indokolt esetben 
biztosítjuk a gyermekek felügyeletét.
Azon gyermekek felügyeletét tudjuk vállalni, ahol mindkét szülőnek el kell hagynia az otthonát a munkavég-
zéshez, és a gyermek otthoni felügyelete más családtaggal nem megoldható. Csak egészséges gyermekeket 
fogadnak intézményeink, beteg, náthás, lázas gyerekek felügyeletét nem látjuk el.

Kérjük, hogy az igényt írásban legyenek szívesek jelezni!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Visnovszky Lászlóné és  
Tóthné Giczi Ildikó 

óvodavezető csókakői vezetőóvónő
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A tűzszerészek elvitték és meg-
semmisítik az életveszélyes gráná-
tot. Balesetet helyszínét biztosítot-
tuk

Még éles, német, 81 milliméte-
res aknavető gránátot találtak Csó-
kakő határában a Csákberény felé 
vezető Orondi úton február 3-án. 
Az életveszélyes gránát az úttól alig 
1,5 méternyire hevert egy régi kerí-
tés nyomvonalában.”Az állatcsapás 
útvonalában találták meg az éles 
gránátot, valószínűleg az állatok ki-
kotorhatták, ahogy erre közlekedtek. 
Szerdán délután öt órától a Csókakői 
Polgárőrség tagjai váltott műszak-
ban biztosították az életveszélyes 
gránátot, amíg a tűzszerészek meg-
érkeztek csütörtökön késő délelőtt” - 
mondta el érdeklődésünkre Fináncz 
Imre polgárőr.A tűzszerészek végül 
elszállították megsemmisítésre az 
aknavető gránátot.

Sajnos ennek a helynek a köze-
lében az Orondi úton egy halálos 
kismotoros balesethez riasztottak 
bennünket február 25-én. Az utat 
délután 14 órától 19 óráig lezártuk 

a rendőrséggel együttműködve az 
érintett szakaszon és a helyszínelők 
távozásáig eltereltük a forgalmat. 
Ugyanezen a napon a Vár utcában 
a Csókakői Önkéntes Tűzoltókkal, 
a Rendőrséggel és a Móri Önkor-
mányzati Tűzoltókkal, valamint 
a kiérkező Móri Mentőegységgel 
együttműködve egy rosszullét miatt 
mozgásképtelen idős nénihez érkez-
tünk ki. Steiner József polgárőrtár-
sunk a feltépett ajtót, rendbe tette. 
Ám a nap eseményei korántsem ért 
véget ekkor hiszen az általános is-
kolából egy 8. osztályos tanuló el-
hagyta az intézmény területét, több 
polgárőr társunk indult keresésére, 
végül a kerékpárút mentén Molnár 
József polgárőr társunk találta meg 
a csellengő diákot. Mindenkinek kö-
szönjük a segítséget és az önkéntes 
munkát! 

Az elmúlt időszakban sok teme-
tés volt a faluban. A megnövekedett 
forgalom miatt a temetések zavarta-
lansága érdekében a Rákóczi Ferenc 
utca temetői szakaszát a Csókakői 
Polgárőrség ilyenkor lezárja. Kérjük, 

Polgárőr Hírek

hogy temetések időpontjait figyeljék 
a hirdető táblákon, mivel ilyenkor a 
temető rendtartása szerint sírgondo-
zási munkát, sírfelújítást a temető-
kertben kegyeleti okokból nem lehet 
végezni, s a Rákóczi Ferenc utca az 
átmenő gyalogos és gépjármű forga-
lom előtt is le van zárva. Türelmüket, 
megértésüket és együttműködésüket 
ezúton is köszönjük! Kérjük, ha te-
heti, ha még nem ajánlotta fel seho-
vá, ha egyet ért velünk és támogatni 
szeretne bennünket, köszönjük előre 
is, hogy adója 1 %-ának felajánlásá-
val segíti munkánkat, működésün-
ket! Pontos nevünk: Csókakő Köz-
ség Polgárőr Egyesülete adószám: 
18493163-1-07

Csókakő, 2021. március 10.                                                            
Csókakői Polgárőrség

ügyeleti telefonszámunk: 
+36204577427
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ALKOTÓI PÁLYÁZAT 2021

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére, melyre a 6-10 
éves, a 11-14 éves, valamint a 15-18 éves korcsoportban tanulók küldhetnek be alkotásokat. A pályázat felmenő rend-
szerű, első körben területi szinten bírálják el a beérkezett műveket. A területi szinten első helyezést elért alkotások az 
országos versenyben vesznek részt. 

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi 
László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő. A fővárosi/megyei pályázat védnöke: (… fővárosi/
megyei katasztrófavédelmi igazgató, a területi tűzmegelőzési bizottság elnöke), a fővárosi/megyei bírálóbizottság 
elnöke: (…, a katasztrófavédelmi igazgató által felkért, és a fővárosban/megyében tevékenykedő művész, múzeum-
igazgató, stb.).

A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fon-
tosságát, a tűzoltók izgalmas és egyben kihívásokkal teli világát. A pályázaton az alkotások központi témája a tűz-
megelőzés. Ezt a tűzoltó hivatás megjelenítésével, a tűzesetek, káresemények megelőzésének fontosságát kiemelő 
alkotással, vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem jelentőségét hangsúlyozó művel lehet bemutatni.

Az óvodások a pályázatra egyénileg szabadkézi rajz kategóriában pályázhatnak A/3-as vagy A/4-es méretű al-
kotásokkal vagy csoportosan egyéb kézműves alkotással.

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:
− szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-es méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely más 

szabadkézi technikával készített alkotás)
− egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, legfeljebb 30×30×20 

cm méretben)
− irodalmi alkotás (vers vagy mese, legfeljebb két A/4-es oldal terjedelmű költemény vagy tanulságos történet)
− számítógépes program (játék, alkalmazás vagy legfeljebb 60 másodperc hosszúságú film)

Az iskolás korcsoportban az alkotásokat egyénileg vagy csapatban lehet elkészíteni. Csapat nevezése esetén egy 
csapaton belül legfeljebb három, azonos korcsoportba tartozó gyermek vehet részt.

Benyújtás módja: a járványügyi helyzet alakulásától függően az alkotásokat postai úton vagy e-mailen, előzetes 
egyeztetés után személyesen, a korcsoport és kategória megjelöléssel a fővárosi/megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság részére kell megküldeni. Az alkotás leadásakor a letölthető adatlap/hozzájáruló nyilatkozatot is le kell adni 
az alkotáshoz rögzítve az alábbi adatok pontos kitöltésével: pályázó neve, életkora (a pályázat beérkezési határidő 
napján betöltött életkor), kapcsolattartási e-mail cím, telefonos elérhetőség.

Beérkezési határidő: 2021. április 30.
Díjazás: a fővárosi/megyei bírálóbizottság az iskolások pályázatai közül korcsoportonként, kategóriánként 3-3 

alkotást díjaz, az első helyezett alkotások automatikusan részt vesznek az országos döntőben is! Az országos verseny 
nyertesei külön díjazásban részesülnek.

Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvo-
da/iskola 2021” címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával (füstsátor, 
tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás megtartásával.

Fővárosi/megyei eredményhirdetés: 2021. május 21-ig 
Az országos díjátadó: 2021. június 15.-ig kerül megtartásra Budapesten
További információ: területi tűzmegelőzési bizottságok mellékelt elérhetőségein

Budapest, 2021. február 

Tűzoltó Hírek
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BEZÁRNAK 
TEMPLOMAINK

Kedves Testvérek!

Hétfői naptól, március 8-tól, 
Megyéspüspök úr 256-5/2020 ikta-
tószámú levele alapján, felelősséget 
érezve a ránkbízottakért, lelkipász-
tori körzetünk templomaiban 
egyéb rendelkezésig szüneteltetjük 
a nyilvános liturgikus eseménye-
ket (szentmise, igeliturgia, szentség-
imádás, keresztút, stb.) 

Ez alól egyelőre kivétel a bodajki 
kegyhely hétköznapi szentmiséi 
(csütörtök kivételével minden hét-
köznap este 6 óra).

Akik ez idő alatt kellő elővi-
gyázatosság mellett szeretnének 
vasárnapi szentmisén részt venni; 
szentáldozáshoz járulni, szentgyó-
násukat elvégezni, azok számára 
lehetőségként kegyhelyünk udva-
rán kihangosítás mellett biztosítjuk 
a vasárnapi fél 10 órai szentmisén 
való bekapcsolódás lehetőségét. A 
vasárnapi szentmisén a kegytemp-
lomban csak a liturgián szolgálatot 
teljesítők tartózkodhatnak a szent-
misék alatt! Ezeket a szentmiséket 
kihangosítva tudják követni azok, 
akik kegyhelyünk udvarára érkez-
nek betartva a kellő távolságtartást, 
fertőtlenítést és a maszk használatát, 
és így részesülhetnek a szentáldozás 
kegyelmében is. Az egész udvar ki-

2 
 

 
A területi tűzmegelőzési bizottságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) elérhetőségei 

 

 
 

megye cím e-mail 
Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. bacs.titkarsag@katved.gov.hu  
Baranya 7602 Pécs, Pf. 326. baranya.titkarsag@katved.gov.hu  
Békés 5602 Békéscsaba, Pf. 60 bekes.titkarsag@katved.gov.hu 
Borsod 3501 Miskolc, Pf. 18. borsod.titkarsag@katved.gov.hu 
Csongrád-Csanád 6701 Szeged, Pf. 414 csongrad.titkarsag@katved.gov.hu 
Fejér 8001 Székesfehérvár, Pf. 947. fejer.titkarsag@katved.gov.hu 
Főváros 1443 Budapest, Pf. 154 fkititkarsag@katved.gov.hu 
Győr 9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4. gyor.titkarsag@katved.gov.hu 
Hajdú 4001 Debrecen, Pf.: 155. hajdu.titkarsag@katved.gov.hu 
Heves 3300 Eger, Klapka György u. 11. heves.titkarsag@katved.gov.hu 
Jász 5001 Szolnok, Pf. 110. jasz.titkarsag@katved.gov.hu 
Komárom 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16. komarom.titkarsag@katved.gov.hu 
Nógrád 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. nograd.titkarsag@katved.gov.hu 
Pest 1903 Budapest, Pf. 314. pest.mki@katved.gov.hu 
Somogy 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7. somogy.titkarsag@katved.gov.hu 
Szabolcs 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu 
Tolna 7102 Szekszárd, Pf. 501. tolna.titkarsag@katved.gov.hu 
Vas 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. vas.mki@katved.gov.hu 
Veszprém 8201 Veszprém, Pf.: 403. veszprem.titkarsag@katved.gov.hu 
Zala 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54. zala.titkarsag@katved.gov.hu 

egyházi hírek
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hangosítva lesz, így be tudjuk tartani 
az előírásokat, különös tekintettel a 
kellő távolságtartásra! Kérjük, hogy 
csak azok éljenek a szentmisehall-
gatás így meghirdetett lehetőségé-
vel, akik semmilyen rizikófaktorba 
nem tartoznak, vagy kellő időben 
megkapva az oltást, védettséget él-

veznek már. Hétvégi szentmiséin-
ket kegyhelyünk közösségi oldalán 
is közvetítjük. Nagyon vigyázzunk 
egymásra, remélve, hogy a Jóisten 
kegyelmében átvészeljük a járvány 
okozta nehéz időket!

Az adóbevallások ideje is elér-
kezett. Kérjük híveinket, lakosa-

inkat, hogy az Szja másik 1%-nak 
felajánlásával támogassák a Magyar 
Katolikus Egyházat, és bevallásaik-
ban tüntessék fel a 0011-es számot. 
Köszönjük!

 Áldott nagyböjtöt kívánva!

Mórocz Tamás plébános

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

Tel: 22/410-039  •  www.bodajkikegyhely.hu •  e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Közösségi oldal: facebook.com/bodajkikegyhely

Vár Hírek

TISZTELT CSÓKAKŐIEK,  
LÁTOGATÓK!

A járvány terjedésének megaka-
dályozása érdekében a Csókakői vár 
2021. március 06-tól visszavonásig 
nem látogatható!

Megértésüket, és együttműködé-
süket köszönjük!

Az idei esztendőben is elérke-
zett a személyi jövedelemadó be-
vallásoknak a beadásának az ideje.  

A bevallott és befizetett adóból 
1%-ot lehet a civilszervezeteknek 
felajánlani. Aki szeretné támogatni 
értékmentő munkánkat úgy kérjük, 
hogy vár megmentése, fenntartása 
érdekében az 18484487-1-07 adó-
szám megjelölésével a Várbarátok 
Társaságát támogassák.

Segítségüket ezúton is köszön-
jük!

Csókakő, 2021. március 10.                                               
Csókakői Várbarátok Társasága

Ajánló

KOZMETIKA NYÍLT 
CSÓKAKŐN

Kozmetika nyílt Csókakőn! Zsol-
nai Kitti vagyok kozmetikus, meg-
nyitottam üzletemet a Kossuth La-
jos utca 57. szám alatt. Arctisztítás, 
Ultrahangos arckezelés, szempilla 
lifting ésmég sok másvàrja a ked-
ves bejelentkezőket. Érdeklődni 
telefonon 0620/280-7124 számon, 
vagy facebookon a Zsolnai Kit-
ti Kozmetika oldalon tudnak. 
Várombejelentkezésüket!

Zsolnai Kitti kozmetikus
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KÉSZÜLŐDIK CSAPATUNK 
A TAVASZI BAJNOKI RAJTRA

Csapatunk ébredezik a téli ál-
mából, pár hete megkezdte a fel-
készülést a tavaszi szezonra. A téli 
szünetben volt változás a játékos 
keretben is, Elek Ramón a Pusztavá-
mi TC-ben folytatja, neki sok sikert 
kívánunk új csapatában. Erősíteni 
is próbáljuk a csapatot ezért iga-
zoltunk Sörédről egy rutinos belső 
védőt Talos Rajmond személyében 
és leigazoltuk a komoly megye I-es 
rutinnal rendelkező Simek Csabát a 
Bakonycsernyéből. 

Csapatunk Bakonynána vendége 
volt felkészülés mérkőzésen, majd 
azt követő hétvégén Fehérvárcsurgó 
ellen lépünk majd pályára Móron. 

Gárdánk lejátszotta idei első fel-
készülési mérkőzését Bakonynána 
ellen. 

Fordulatos találkozó volt po-
tyogtak a gólok. Csapatunk próbálta 
játszani a sokpasszos játékát, de a 
pálya minősége ezt nem nagyon en-
gedte. A hazaiak tudván, hogy itt a 
rövid passzos játék nem kivitelezhe-
tő hosszú előre ívelésekkel futtatták 
gyors szélsőiket.Csapatunknak idő 
kellett, hogy alkalmazkodjon és így 
mindig csak futottunk az eredmény 
után, aztán eljött az utolsó 15 perc. 
Ellenfelünk kezdett fáradni így az-
tán előbb egyenlítettünk majd a vége 
előtt pár perccel Kutassy Barnabás 
lecsúszott beadását Falusi József 20 
méterről kapásból a kapuba bombáz-
ta! 

Így a végeredmény 3:4 lett a ja-
vunkra. 

Hétvégén Fehérvárcsurgó ellen 
lépünk pályára Móron. Hajrá Csó-
kakő!!!

Vértes Vidékéért Alapítvánnyal 
évek óta együtt működünk, aho-
vá a sportegyesületi tagok, játéko-

sok, drukkerek az adónk 1%-át gyűjtik, kérek mindenkit, hogy akinek van 
lehetősége rá az Szja 1%-át ide irányítsa. A rendelkező nyilatkozatban az 
18486207-1-07-es adószámot kell feltüntetni, a megnevezés pedig a Vértes 
Vidékéért Alapítvány. Segítségeteket előre is köszönjük! 

Csókakő, 2021. február 28. Weiger Balázs

Sport Hírek
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