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Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt hónapokban a járványügyi helyzet egyre jobban
felerősödött.
A védőoltások ma már, amikor írom ezeket a sorokat, egyre
jobban elérhetőek. Úgy gondolom, hogy csak ez a lehetőségünk
maradt a hatékony védekezésre,
hogy megállíthassuk a járványt.
Kérem, minél többen vegyük
igénybe a védőoltást, hogy vis�-

szakaphassuk a régi életünket.
Örömmel számolhatok be arról,
hogy április 19-től az óvodában
fogadják az ovis gyerekeket, és
az általános iskolánkba pedig
visszatérhettek az alsós gyerekek.
Sajnos a kialakult helyzetnek
köszönhetően a május 8-ra tervezett Majálisunkat is törölnünk
kellett a rendezvénynaptárunkból. Április 30-án azonban a községgazdálkodási alkalmazottaink
segítségével szűk körben hagyo-

mányainkat megőrizve, felállítjuk Csókakő Májusfáját.
Május 30-án pünkösdöt követően terveink szerint délután
16 órakor reméljük, hogy egy
kisebb rendezvény keretében pedig a Májusfát kidöntjük és így
köszöntjük az érkező, éltető, és
remélhetőleg vírusmentes nyarat.
Csókakő, 2021. április 28.
Fűrész György
Csókakő polgármestere
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Önkormányzati Hírek
FA ügyek
Gyakran okoz feszültséget a családi házak tulajdonosai és az önkormányzat között az utcára ültetett fák
léte vagy éppen azok nemléte, esetleg
kivágása. Az ültetésnek is vannak szabályai, ám a kivágáshoz még inkább
szükséges az engedély.
Azzal a legtöbb családi házban élő
tisztában van, legyen az az ingatlan
vidéken vagy épp a nagyvárosban,
hogy az úttest közepéig köteles a tulajdonos figyelni a rendre, a tisztaságra, és ha van járda, akkor annak csúszásmentességére is. Mivel a kerítésen
túli terület is jelentősen befolyásolja
a házról alkotott összképet, a legtöbb
háztartás sokat költ és sok időt tölt
ennek szépítésével. A település arculatát és hangulatát is meghatározza,
ha elvadult árokpart helyett rendezett
virágoskertek szegélyezik az úttestek,
illetve a járdák nyomvonalát. A nagyobb gondok akkor szoktak kezdődni, ha fa vagy akár egy egész fasor áll
a ház előtt.
Ki vághatja ki, és hogyan, milyen
esetben?
A közterületen lévő fa esetében
mindenképpen jegyzői engedély kell a
kivágáshoz. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008-as kormányrendelet, ami 2008. december 30-án
emelkedett jogerőre, ezt egyértelműen
meghatározza. A rendelet melléklete
alapján be kell nyújtani a fakivágási
engedélykérelmet a település önkormányzatának jegyzőjéhez, aki jogosult szabályozni ezt a tevékenységet.
Az élő fát csak a legindokoltabb
esetben lehet kivágni, tehát élet-, vagyonbiztonság érdekében, illetve ha
a közlekedést veszélyezteti, vagy ha
például belenő a villamos hálózatba.
Vannak olyan különleges esetek,
amikor maga az önkormányzat kér a
saját területén lévő fára vágási engedélyt. Ilyenkor egy másik, akár szomszédos településen működő jegyzőt

kell megbízni az engedély kiállításával, mert a polgármester, aki a kérelmező, egyben munkáltatója is a saját
jegyzőjének. De általában az önkormányzati tulajdonú közterület esetében nem kell engedélyt kérni, hiszen
ott nem vita tárgya, hogy kié a fa.
Ugyanúgy kivághatja az önkormányzat az adott fás szárú növényt közterületen, ahogy egy magánszemély a
saját udvarán.
Állami vagy önkormányzati?
Jelenleg kétfajta közterület van
Magyarországon: állami és önkormányzati tulajdonban lévő. Ha például
egy települést átszelő út a magyar állam kezelésében van, akkor a mellette
lévő részek is abban vannak, így tehát
a padka és a járda, illetve a járda és a
kerítés közé ékelődő területek is, márpedig ezek az utcai fák leggyakoribb
előfordulási helyei. Mivel azonban az
adott település határain belül terül el,
ebben az esetben is a jegyző adja ki
a kivágási engedélyt, ahhoz azonban
előtte be kell szereznie a fával rendelkezni jogosult hozzájárulását.
A jegyző hangsúlyozta: – A rendelet pótlási kötelezettséget is előír, és ha az adott területen műszaki
okok miatt, mert mondjuk útban van
közműveknek, közlekedésnek, nem
lehet új fát ültetni, akkor elő szoktuk
írni azt, hogy milyen típusú fát és hol
kell telepíteni pótlólag, a kivágott helyett. Később ellenőrizni kell, hogy
elvégezte-e a megadott határ¬időre a
kötelezett személy a pótlást, továbbá
azt is, hogy az új fa milyen. Ugyanis
a rendelet tiltja például az úgynevezett
inváziós fajok telepítését.
Cél a zöldterületek védelme
A rendeletek célja természetesen
az, hogy a zöld felületek lehetőség
szerint megmaradjanak. Ezért sokan
tesznek is, és bár a közterületen történő faültetés éppúgy engedélyköteles,
mint a kivágás, ezt sokan elmulasztják, és már csak akkor tűnik fel a járó-

kelőknek vagy éppen az önkormányzatnak az új jövevény, amikor a feltűnés nélkül odaültetett dió- vagy éppen
szilvafa már zavarja a kilátást, illetve
akadályozza a forgalmat vagy a gyalogosokat. Ültetésnél az engedélyek
beszerzésén túl ügyelni kell arra, hogy
kapubejárókat szabadon kell hagyni, s
a közműveket sem zavarhatja a fiatal,
de a későbbiekben magasodó, terebélyesedő növény. Persze a telepítést
lehet további helyi rendeletekben is
szabályozni, és ezt a legtöbb önkormányzat, főleg a nagyobb városokban
meg is teszi.
A telepítésekkel kapcsolatban
többször volt már olyan eset, hogy az
önkormányzat ingyen adott a lakosságnak különböző, jellemzően nem
gyümölcs fajtájú facsemetéket, cserjéket, örökzöldeket, egy-egy fásítási
program keretében. Ilyenkor annyi
szokott lenni csak a kitétel, hogy aki
visz a növényekből, az köteles közterületre ültetni. Ez nemcsak azért jó,
mert szép zöld lesz az utca, hanem
azért is, mert mindenki a sajátjának
érzi, és később gondozzák majd a növényeket, hiszen ők ültették őket csemetekorukban.
A kivágással kapcsolatos szabályokat egyre többen ismerik és betartják,
sőt, már azon ügyfelek száma sem
alacsony, akik a saját telkükön álló fa
kivágásához akarnak engedélyt kérni.
Ami persze felesleges.
PJ

XXV. évfolyam 05. szám

3

Gyász Hírek
BÚCSÚZUNK
BERNÁT KÁROLYTÓL
Szomorú hírt kaptunk megint, s
úgy tűnik, hogy nem úszom meg a
májusi lapszámot sem azzal, hogy
kihagyhatom egy halálhír leközlését.
Április elején érkezett meg hozzánk
az utolsó üzenet, hogy Bernát Károly barátunk, a Csókakőért Községgazdálkodási Kht. egykori nyugalmazott ügyvezetője hosszantartó türelemmel viselt súlyos betegség után
befejezte földi pályafutását. Székesfehérváron élt, de ahogy ő mondta
a „nyári rezidencia révén”, ami az
egykori Felső Aranyhegyi dülő mentén feszik, és ma a Rajnai rizling utcában van, tulajdonképpen „telkes
jobbágy”, csókakői. A község közösségi éltébe 1999-től szállt be erőteljesebben, lényegében minden civil
szervezethez volt valami köze, bár
nem lépett be sehová, mégis mindig
segítőkész volt, ha valamit el kellett
intézni, vagy arrébb kellett rakni.
Sok mindennel segítette önzetlenül
az önkormányzatunkat, ha kellett
szerelt, pakolt, bútort rakodott, vagy
épp berendezést szerzett a korábbi munkahelyének segítségével az
Ikaruszon keresztül. A különböző
rendezvények motorja volt, kapcsolatain keresztül művészek érkeztek
a községbe, vagy épp támogatókat
hozott, egy-egy rendezvény mellé,

mindig számítani lehetett rá. Aktív
szerepvállalását, támogató hozzáállását 2003-ban a Csókakő Községi
Önkormányzat képviselő-testülete
Csókakőért Érdeméremmel jutalmazta. Abban az időben a megnyíló
pályázati lehetőségek, és a gazdasági terveink miatt a községgazdálkodást, ami szakfeladatként működött,
közhasznútársasággá gazdasági formában kiszervezte az önkormányzat. Ekkor Bernát Károly lett a
községgazdálkodás vezetője, azaz a
Csókakőért Kht. ügyvezetője aki az
Ikaruszt hagyta maga mögött ezért
a pozícióért. A községgazdálkodási
cégünket 2004. januárjától 2008. januárjáig vezette. Vezetőként jó kapcsolatokat ápolt a civilszervezetekk
el,alkalmazottaival, önkormányzati
képviselőkkel. Több pályázati tervet
a kht-ban, akár saját fizikai erejét
is beletéve valósított meg az akkori
munkatársaival. Igyekezett a mai kor
színvonalának megfelelő központot
kialakítani a kht-nek. Az Idősek Otthonának a kivitelezésében is többször részt vett az akkori csapata, lényegében nem ismert lehetetlent, és
ha valami nem úgy sikerült, bizony a
szívére is vette a dolgokat. A megbízatásának lejártát követőn nyugdíjba
vonult, de nyugdíjasként is segítette
tovább az önkormányzat munkáját,
igazán nem tudott elszakadni ettől a társadalmi vállalásától, hogy

Csókakőt szebbé, és jobbá tegye.
Egyedül a betegség tudta ettől a vállalt feladatától eltántorítani, de még a
közelmúltban is az utcáját érintő vízvezetés kapcsán, minden segítséget,
információt megadott nekem, és volt
kollégáinak, hogy sikeresen valósíthassuk meg a beruházást. Egészségi
állapotának romlása azonban egyre
jobban megálljt parancsolt neki, s
kedves felesége Judit halálát követően, egyre kevesebbet tudott a „nyári
rezidencián” itt Csókakőn lenni.
Búcsúztatója és temetése Székesfehérváron lesz a Béla úti temetőben
2021. május 14-én 9 óra 30 perckor.
Karcsi ezzel a pár sorral búcsúzom tőled, köszönöm a segítséget,
a községért végzett szolgálatodat!
A szolgálat letelt, nyugodj békében!
Csókakő, 2021. április 28.
Fűrész György
Csókakő polgármestere

Egészségügyi Hírek
KORONAVÍRUS ELLENI
OLTÁS
Magyarországon a lakosság közel 100%-a részesül az életkorhoz
kötött, kötelezően beadandó védőoltásokban. Például büszkék vagyunk,
hogy a sajnálatosan „ Morbus Hungaricus”-nak nevezett TBC ellen
adott védőoltás meghozta a betegség
eltűnését. A nemzetközi összefogásnak köszönhetően sikerült a fekete

himlőt is eltüntetni szerte a világon,
de sikerült Európából kiszorítani a
járványos gyermekbénulást. Meg
kell említeni a munkakörhöz kötött,
utazással kapcsolatos kötelező és
ajánlott védőoltásokat is.
Ezeket miért nem kérdőjelezi
meg senki?
A jelenlegi Covid-19 elleni védőoltás felvétele nem csak azt jelenti, hogy megvédjük magunkat

a súlyos mellékhatásoktól, hanem
azt is, hogy felelősséget vállalunk
a környezetünkben élőkért. Sajnos
vannak, akik igen elítélhető módon
kilépnek a társadalmi felelősségvállalásból , leginkább a tudatlanságuk
miatt bennük kialakult vírustagadás
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okán .
Már most vannak közülük sokan, akik bizony megbetegedtek és
riadtan-kapkodva soron kívül követelik az azonnali ellátást. De: miért
kell ezt megvárni? Miért kell ehhez
egy hozzátartozójuknak meghalni?
Hiszem, hogy az elmúlt egy év-

ben mindenki sokat tanult a vírusokról, a védekezésről, s szeretném
hinni azt is, hogy az immunológusok
, járványtani szakemberek iránymutatásait, javaslatait figyelembe
véve mindenki aktív részese a saját
és a közvetlen környezetükben élők
egészségének megtartásában .

Csak együtt tudjuk megfékezni a
vírus terjedését, és az egyre durvább
mutációk kialakulását.
forrás: facebook
Dr. Juhász Éva
Csókakő korábbi háziorvosa

EGY 51 ÉVES, ÉLETERŐS FÉRFI FRISS EMLÉKEI A
COVIDOS INTENZÍV OSZTÁLYON SZERZETT „ÉLMÉNYEIRŐL”.
Covid19 – ez létezik, vagy megint csak valami kamu? Kevés az információ, a média csinálja a pánikot, maszk, távolságtartás, fertőtlenítés, karantén. Aztán egyszer hirtelen csak bekopog. Szinte egyszerre
kapja el az egész család. A fiatalok könnyen átvészelik, egy-két nap láz
és ennyi, mentek tovább. Karanténból home office, még a munkából
sem esnek ki. Nálam durvábban jelentkezik. Láz, láz és láz – méghozzá
magas. Nem tudjuk lehúzni. A vérnyomásom leesik. Mentő kell, mert
baj lesz!
Tombol a járvány, a harmadik hullám mindent visz. Nem akarok
kórházba kerülni! De ha meg késő lesz? Mit csináljunk? Nincs választási lehetőség, menni kell! A medve nem játék, de ez sem ám! Itt a
mentő, a gyorsteszt persze pozitív. Bedöcögünk a sürgősségire, ezer
ember. Te Úristen! Szegény magyar egészségügy, szegény magyar betegek! Délután 5 óra, jönnek a szokásos lassú vizsgálatok, majd a diagnózis hajnal kettőkor: kétoldali tüdőgyulladás, itt kell maradni. Oké,
csak ágyat lássak már! Lázas és fáradt vagyok, kevés a levegő. Végre
ágyban, jön az infúzió, az oxigénmaszk. Kicsit jobb, de nem az igazi.
Alacsony a vérem oxigénszintje. Az ujjon mérik. Ügyes kis műszer,
ha hazajutok, rendelek egyet. Kevés, kevés. Át kell tolni az intenzívre,
lélegeztetőgépre kell tenni. Villámcsapás! Mi? Engem? Na ne! Én megyek haza – jön rám a pánik, csak menekülni akarok innen. De nem lehet. Ebbe belefutottam, gratulálok magamnak. Pedig próbáltam vigyázni, hordtam a maszkot, figyeltem a kézmosásra, de mégis… Ez van.
Most itt fekszem a ketrecben. Nagy a jövés-menés körülöttem: orvosok, nővérek mindenki rajtam dolgozik, mint a filmekben. Üvegfalak,
nagy lámpák, gépek, amik túlvilági hangon csipognak. Eszembe jut a
feleségem, a gyerekeim. Egy könnycsepp gördül le az arcomon. Itt harcolni kell az életért, nem adhatom fel!
Sok kedvesség nincs, fáradtak az orvosok, nővérek is. Telt ház van,
de még annál is többen. Egy nővér szigorúan sorolja a házirendet. „Kacsa, ágytál, szót fogad, ha meg akar gyógyulni. Nincs sok idő magára,
mint ahogy másra sem.” Két ember tartozhatna egy nővérhez, de most
6-8 betegre kell figyelniük. Romlanak a túlélési esélyek, ugye? Nem
kell ehhez matekzseninek lenni. Itt fekszem egyedül a kétségbeesésemmel, senki nem fogja a kezem. Egyedül vagyok, egyedül kell ezt a harcot megvívnom. Valaki mégis megérint. A kis doktornő az, a védőangyalom. „Minden rendben lesz, legyen erős, tartson ki!” Hálás vagyok
ezért a pár szóért. Lassan elnyom az álom, de valaki újra az ágyamnál
van. Jézus az, a testvérem, a barátom. Csak néz rám szelíden, de ebben
a nézésben minden benne van. A remény, a támogatás és a végtelen
szeretet. Mégsem vagyok egyedül! Megcsináljuk, meggyógyulunk…!
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figyelj magadra! Inkább, mint hogy
itt könyörögj egy korty vízért. Félszegen kérni az ágytálat, vagy hogy
a kacsát vigyék már ki – kegyetlen
érzés. Komfort semmi. Csak a túlélés a cél.

„Apa, most már kelj fel, és gyere
haza! Nem jó játék ez, gyere haza! –
ezt üzeni a kislányod.”
Fotó: Shutterstock
Nem tudom, reggel van-e vagy
este. Csipognak a lélegeztetőgépek,
pumpálják az életet adó oxigént.
A paraván félrecsúszott egy kicsit,
a szomszédom mély altatásban 94
napja, mint később megtudom. Látszólag élettelenül fekszik. Nem öreg,
50-55 körül lehet. Te Úristen! Vissza
lehet még jönni onnan? Vagy csak a
szomorú hír ér haza, hogy felköltözött a mennybe? Ez itt már tényleg
nem játék! A következő éjjel elszállt
a gépe. Őrült sípolás, feladta, nem
bírta tovább. Egyedül maradtam a
teremben. Aztán egy kis jövés-menés, és minden elcsendesedett. En�nyi volt az élet, így kell végeznünk?
Nem, én élni akarok! Látni akarom
még a családom! Még sok dolgom
van. De ha egyszer kikerülök innen,
át kell gondolni mindent. Hova a
nagy rohanás, mire jó a veszekedés,
és a pénz nem minden. Egymásra
kell figyelnünk, szeretet kell, semmi
más. Nem kell új autó, új ház, nem
kell az Adria, nem kell semmi, csak
szeretni egymást.
Tovább küzdök. Kiszolgáltatott
az ember, se inni, se enni, de még
a WC sem megy egyedül. Ezt az
égést! – gondolom magamban. De
mit tehetnék? Porszemek vagyunk,
egyik percről a másikra kiszolgáltatottá válunk. Hol van már a múltheti
magabiztosság? Összeomlott. Tudjátok, mi a nagy dolog itt a földön?
Ha nem szorulsz másokra az alapfunkcióid ellátásához. Suli, munka,
háztartás, kert? Mindez nem olyan
fontos, hidd el! Az egészség az első,

Új szomszédot kapok, már altatják is el. Istenem, nincs 50 így ránézésre. Este az ápoló üzenetet súg a
fülébe. A kislánya üzent neki. „Apa,
most már kelj fel, és gyere haza!
Nem jó játék ez, gyere haza! – ezt
üzeni a kislányod.” Folynak a kön�nyeim. Hangtalanul sírok, kegyetlen
tud lenni az élet. Eltelt még egy este,
és elszállt a gépe. Nem bírta tovább.
Ő már nem tud hazamenni a kislányához. Ki neveli fel azt a kicsit?
Ki fogja úgy szeretni, ahogy azt az
apja tette? Őrült veszteségek ezek, a
hírekben meg csak egy szám jelenik
meg: 223 halott, ebből 9-en 50 éves
kor alatt. Ő az egyik, és a kislánya
hiába várja haza.
Telnek a napok. Szerencsém van,
a szervezetem jól reagál a gyógyszerekre. A kis doktornő őrangyalom benéz minden nap, és ad egy
kis erőt. Neki sokat köszönhetek.
Mintha elmozdultam volna a holtpontról, mintha jobban lennék, de
még nagyon türelmesnek kell lennem. 8-10 napja fekszem itt, és nem
látni a végét. Az ápolók fáradtak, a
betegek meg csak jönnek befelé. Bővíteni kell még az osztályt. Ágyakat
hoznak, tolják be az új gépeket. Felszerelés tényleg van, csak ápoló és
orvos nincs. Érzem, mindent megtesznek értünk. Persze nem mosolyognak, már rég nem. Hónapok óta
nem voltak szabadságon. Elfáradtak,
elcsigázottak. Sok sikerélményük
nincs itt az intenzíven. Igazi hősök
ők! Hétköznapi hőseink, akik napi
12 órában velünk küzdenek a mi
életünkért. Aranyba kéne foglalni az
összes orvos és ápoló nevét, még akkor is, ha ilyen morcosak.
Minden nap imádkozom, rég
csináltam ilyet. Az imába kapasz-

kodom, kell a lelki támasz, ezt másképp nem lehet túlélni. Segít az ima.
Az enyém is, és sok baráté, ismerősé, akik szintén imádkoznak értem. Nagyon sokan. Itt döbbensz rá,
hogy bizony sokan szeretnek. Csak
a hétköznapi rohanásban elmegyünk
egymás mellett. De most sokan megtorpantak: Hoppá, ha vele is, akkor
velünk is bármikor előfordulhat. Nagyon jól esett a sok támogatás, nagyon sokat segített. Nagyon szép ez
az együttérzés is, ugye nem is gondoljuk, hogy mennyi ember szurkol
nekünk. Köszönet érte! Istenem, segíts rajtunk! Ne engedd, hogy mindenkit elvigyen ez a kórság!
Összefolynak a napok, a nappalok és az éjszakák. Mintha jobban
lennék, és igen, javulnak az eredmények. Fény az alagút végén. De
remélem nem a vonat lámpája az!
Talán nem. A 12. napon áttolnak
egy megfigyelőszobába. Egyedül
vagyok itt. Jobb is, ez itt már lazább
egy fokkal. Enni, inni tudok már
önállóan. Pár napja megetettek, fel
kellett volna ülnöm, aztán állnom,
de elszállt az erőm. Mintha megérezte volna a morcos ápolónő. Rám
ripakodik: „Tessék felülni, szedje
össze magát! Tornásszon, mozgassa át magát!” Jól van na, miért kell
mindjárt kiabálni szegény emberrel.
Persze jót akar, tudom én is, csak
már nem tudja szépen mondani. A
lényeg, hogy felbosszantott, és azért
is felültem. Aztán egy nap múlva,
ha bizonytalanul is, de felálltam. Az
oxigént továbbra is kaptam, de határozottan javultam. Végre kiadhattak
a zárt intenzív részről. Kellett már a
hely. Beteg annyi, mint a tenger. Aki
jobban van, azt tolják is tovább. Még
ez is az intenzív, de már a lightosabb
része. Gépről jön az oxigén még, de
alakul már. Folyamatosan csökkentik. Infúzió, oxigén, kevés kaja, kevés víz. Légzőgyakorlatok. Küzdeni
kell tovább. Nem esik ám jól az a
torna, ne gondolja senki. Na de hát
ez van, de inkább a torna… Emlékszel, honnan jöttem?
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Eltelt még pár nap. 26 napja vagyok itt. Most már csak egy sima
covid-osztályon. Túl vagyok a nehezén. Lassan hazaengednek, és otthon
gyógyulhatok tovább. A család ölelésében. Fellégezhetünk, megúsztuk,
meggyógyultam. Kemény lecke volt,
de mint minden szenvedés, ez is sok

mindenre rávilágított. Tanulni kell
belőle, mert van üzenete. Nyilván
mindenkinek más és más. Számomra a végtelen szeretet gyógyító ereje,
Isten és Jézus segítséget nyújtó keze,
a családom kitartó támogatása, a barátok és ismerősök kiállása. Az intenzívről elbocsátó őrangyal doktor-

nőm utolsó, nekem címzett mondata:
„László, szereti magát a Jóisten!” –
mint ahogy mindannyiunkat szeret.
Vigyázzatok magatokra, ez tényleg
nem játék!
U. i.: 1 hónapot töltöttem a kórházban
PL.

Polgárőr Hírek
KÖZLEMÉNY: Banki csalások
Internetes hírszerzővel az smscsalásokról:
Az elmúlt napokban milliós
nagyságrendben érkeztek üzenetek a
telefonokra: -Csomagja érkezett!
Csomagértesítés mindig egyfajta
jó érzést ad, mintha egy ajándékot
kapnánk. De ebben az esetben másról van szó.
Arról, hogy megpróbálják a kíváncsiságunkat, jóhiszeműségünket
kihasználni, és a telefonon tárolt kódok, adatok segítségével elveszik a
pénzünket, ellopják az ismerőseink
adatait, belépnek levelezéseinkbe elveszítjük az irányítást és ezzel sok
kárt okoznak.
Különösen érdekes cégek, szervezetek, önkormányzatok munkatársainak kiadott szolgálati készülékeinek helyzete. Egy okostelefonnal ma
már bankolni, ügyet intézni, adatbázisokhoz hozáférni napi rutin.
Ezekről beszélgetünk és megoldásokat keresünk a jó oldalon álló
internetes hírszerzővel, aki számos
adatlopást és csalást derített fel,
az FBI, angol, német rendőrséggel
együttműködve, nagy bankok, cégek
számos csalással érintett ügyét megoldva.

A válaszokat adó érdekes interjú itt nézhető meg: https://nadat.hu/
sms-tamadasok-csomagja-erkezett/
Üdvözlettel: Nemzeti Adatvédelmi
Szövetség
info@nadat.hu
www.nadat.hu
+3620 9283 266
Csókakőn április 9 és 10-e között egy rendszám nélküli autó tulajdonosa zaklatta a községben élő
hölgyeket, és a közlekedés alapvető
szabályait be nem tartva közlekedett
a közútjainkon. A polgárőrség azonnal akcióba lépett és a rendőrség
útmutatásai szerint, sikerült a polgárőreinknek a zavartan viselkedő
személyt a rendőrökkel előállítatniuk. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata
közleményt adott ki, mely szerint
április 11-én fél tíz körül ismét megállították a rendőrök a székesfehérvári Donát utcai benzinkútnál azt a
rendszám nélküli kocsival cirkáló
férfit, aki sötét színű Volvóval rótta az utakat és meg-megállította a
települések járókelőit. A járőrök lefoglalták a szóban forgó járművet és
a Móri Rendőrkapitányság egyedi

Tűzoltó Hírek
Csak a fűtési szezonnak van
vége, a szén-monoxid veszélye marad

Habár a hideg időjárás miatt a
háztartások többségében még fűtenek, hivatalosan április 15-én véget
ért a fűtési szezon.

azonosító, vagyis a rendszám hamisításának ügyében folytat eljárást a
vezető ellen. A férfit nemcsak a móri,
hanem a fehérvári kapitányságon is
előállították és a kihallgatását követően szabadon bocsátották.
A zavart férfi azóta nem tért vis�sza községünkbe, azonban április
27-én délután újabb fehér Peugeot
személygépkocsi jelent meg a településünkön, aminek szintén nem volt
rendszáma, valamint a szélvédő üvege be volt törve. A polgárőrség a bejelentést követően azonnal akcióba
lépett, és fél órát követően a Rendőrség előállította a szabálysértő móri
fiatalembert. A kocsit lefoglalták a
férfit kihallgatásra vitték.
Mindenkinek aki munkánkat segítette az előző időszakban ezúton is
köszönjük a segítséget!
Csókakő,

2021. április 27.
Csókakői Polgárőrség
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Ez azonban nem jelenti azt, hogy
elmúlt volna a szén-monoxid-mérgezések veszélye. A fűtési szezonban ugyan gyakrabban riasztják a
tűzoltókat a mérgező gáz miatt, de
ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak, ott egész évben
veszélyt jelent a szén-monoxid. A
legtöbb mérgezés és tragédia oka,
hogy rossz, elavult, nem karbantartott, esetleg engedély nélkül felszerelt fűtőeszközzel fűtenek, illetve
nem megfelelő a szellőzés.
Leginkább azok a nyílt égésterű
vízmelegítők jelenthetnek veszélyt,
amelyek a szoba levegőjét használják az égéshez, és amelyek környezetében nem megoldott a levegőutánpótlás. Egy ilyen vízmelegítő
rövid idő alatt elhasználja egy kis
lakóhelyiség vagy egy kisebb fürdőszoba levegőjét. Egy nem megfelelően szellőző helyiségben hosszabb
időt eltöltve az életünkkel játszunk.
A mérgezéses esetek 36 százaléka
fürdőszobában, 13 százaléka konyhában, ugyanennyi hálószobában, 12
százaléka nappaliban, 26 százaléka
pedig egyéb helyiségekben következett be.
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Három egyszerű módszerrel
megelőzhetőek a tragédiák:
• A nyílt égésterű fűtőeszközök
és vízmelegítők számára biztosítani
kell a levegő-utánpótlást! Nem elég
kinyitni az ajtót vagy az ablakot,
egy résszellőzőt kell beszereltetni az
ablakba. A szellőzőnyílásokat tilos
letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni.
• A fűtőeszközöket, vízmelegítőket évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni. Használjuk
ki erre az otthon töltött időt és hívjunk szakembert!
• Egy megfelelő minőségű szénmonoxid-érzékelő életet menthet,
hiszen jelez, ha veszélyes mennyiségű szén-monoxid keletkezik. Fontos
a jól megválasztott érzékelő is.
A magunk mögött hagyott fűtési szezonban, 2020. október 15-e
és 2021. április 15-e között 568 alkalommal riasztották a tűzoltókat
szén-monoxid miatt. 210 ember
szenvedett mérgezést, három ember

orvos által igazoltan szén-monoxidmérgezés következtében hunyt el,
további tizenegy ember pedig vélelmezhetően szén-monoxid következtében vesztette életét.
A szén-monoxid mellett a fűtési
szezon másik jellemző „károkozói”
a kéménytüzek. Az idei szezonban
912 kéménytűz volt, a lángok az
esetek 9,2 százalékában (84) terjedtek tovább az építmény más szerkezetére, átlagosan tíz négyzetméteren
okozva további károkat. Összesen
845 otthonban keletkeztek kisebbnagyobb károk kéménytűz következtében.
A lakossági kéményseprés változatlanul ingyenes. Mindenki éljen
ennek a lehetőségével.
További információ érhető el a
https://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.
Csókakő,
2021.
04.
25.
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Iskola Hírek
Iskola élet hírei
Bár március 8. óta ismét digitális
oktatás keretein belül tanultunk, diákjaink – pedagógusaik felkészítése
mellett - így is számos versenyen
mérették meg magukat.
Mind a 14 negyedik osztályos
tanuló március hónapban sikeresen
letette a Közlekedési alapvizsgát.
A 4. osztályosok április hónapban 9 fővel (Abért Márton Kenéz,
Berényi Bence, Csöngedi Zalán,
Koppány, Kun Kristóf, Rádli Dorina, Sántha Gregory, Schmidt Vince,
Szabó Lara Fanni, Unti Bence) részt
vettek a Kajla Sulikupa 3 fordulós
online versenyén.
Három 4. osztályos tanulónk
(Kun Kristóf, Csöngedi Zalán Kop-

pány, Abért Márton Kenéz) nevezett
tanítójukkal, Koósné Kenessey Évával a Vértesi Naturpark által szervezett „Otthonunk a Vértes” című 3
fordulós környezetismereti vetélkedőre.
Kovács Tünde tanítónő felkészítésének köszönhetően a Rajzos-dalos Meseprogram által meghirdetett
rajzpályázaton Király Bíborka 1.
osztályos tanuló külön díjas lett. A
budapesti NASs Cukrászda rajzpályázatán süteménycsomagot nyert az
első osztály. A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Hull a hó c. rajzpályázatán
230 munka közül 2. helyezést értek
el Walde Lili és Csontos János 1.osztályos tanulók, Király Bíborka pedig
3. lett.

Moór Zsanett tanítónő is több
versenyre nevezte be tanítványait.
Így a harmadikosok részt vettek a
Nébih Állami Halőri Szolgálat által
meghirdetett „Alkoss a halakért!”
című rajzpályázaton (Licska Lilla, Bágya Dzsenifer, Kapos Endre,
Kósa Benjamin, Balogh Regina),
valamint a Hebe Kft. által meghirdetett Népek tavasza (Czikora Vince, Fűrész Dávid, Szabó-Monok
Mara, Licska Lilla) illetve a Hallo
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Österreich! című (Fűrész Dávid,
Abért Szabolcs Bulcsú, Bágya Dzsenifer, Pap Zsombor) levelező csapatversenyen. A gyerekek már nagyon
várják ezeknek a versenyeknek az
eredményhirdetését.
Idén először vettünk részt egy
országos pénzügyi tudásversenyen,
a BankVelem PénzOkos Kupán,
amelyet az általános iskolák 7-8.
osztályos tanulóinak szerveznek, s
melynek fővédnöke Dr. Matolcsy
György, a Magyar Nemzeti Bank
elnöke. A verseny először 3 online
fordulóból állt, amelyen iskolánk két
3 fős csapata vett részt:
7.o.: Balázs Eszter, Kapos Vivien, Tóth Bernadett – felkészítő tanár: Kordiszné Pintér Katalin
8.o.: Kiszely Vince Mór, Könnyű
Ákos, Raposa Zoltán Bálint - felkészítő tanár: Pataki-Huszár Rita
Az online fordulókból minden
megye 9 legjobb csapata jutott a megyei döntőbe, amelyen mind a két
csapatunk versenyezhetett. Az első
helyezést elért csapat juthatott tovább a regionális középdöntőbe. Az
izgalmas és szoros fordulóból a regionális döntőbe a 7. osztályosok csapata jutott be egyedül a megyéből.
A 8. osztályosok is csak 2 ponttal
maradtak le, és kerültek a második
helyre. Most a hetedikesek csapatának az országos döntőbe jutás a cél,
amihez egy projektfeladatot kell sikeresen teljesíteniük. Gratulálunk a
diákjainknak, s nagyon bízunk abban, hogy a lányok ott lesznek a legjobb 9 között az országos döntőben!
8. évfolyamos tanulóink közül
négyen (Appel Maja Virág, Kiszely

Vince Mór, Raposa Zoltán Bálint,
Schmidt Iringó) vállalták, hogy megpróbálkoznak nyelvvizsgával német
nyelvből. A DSD I. egynyelvű, nemzetközileg elismert, a Közös Európai
Referenciakeretnek megfelelő A2B1 szintű nyelvvizsga, ami írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli
vizsga részei: olvasott szöveg értése,
hallott szöveg értése, írásbeli kommunikáció (olvasói levél). A szóbeli
vizsga kéttagú vizsgabizottság előtt
zajlik (felkészítő/vizsgáztató tanár
+ német anyanyelvű vizsgaelnök).
A szóbeli vizsga három részből áll.
Bemelegítésképpen általános kérdéseket kap a vizsgázó. A fő rész egy
prezentáció egy olyan témáról, ami
iránt tanuló különösen érdeklődik.
Ezt PowerPoint bemutató kíséri. A
szóbeli vizsga zárásaként az elhangzott előadással kapcsolatban kapnak
kérdéseket a vizsgázók. Vizsgázóink
a szóbeli nyelvvizsgán kedvenc ünnepükről és könyvükről, álomfoglalkozásukról és a zenéről tartottak
bemutatót. A járványügyi előírások
betartása mellett az írásbeli vizsgát
március 10-én tartottuk meg, a szóbelit pedig április 9-én. A koronavírus miatt a szóbeli vizsga idén online
formában került megrendezésre. Az
írásbeli vizsga eredményére még
várunk, a szóbeli vizsga eredménye
pedig még a vizsga napján kiderült:
mind a 4 tanulónk sikeres B1-es
szintű szóbeli vizsgát tett. Gratulálunk nekik a szép teljesítményhez!
Büszkék vagyunk rájuk! Felkészítő
tanáruk Kamocsa Eszter volt.
Szívből gratulálunk Balázs Eszter 7. osztály tanulónak is, aki 2021.

Borrendi Hírek
Az elmúlt havi Csókakői Hírekben Csókakő két fontos szőlőfajtájával, az Ezerjóval és a
Generosával foglalkoztunk, valamint írtunk a Zengőről a februári
kiadásban, az áprilisiban pedig a
Zenittel foglalkoztunk.
Csókakő az Ezerjó hazája, és ha

ez a hazája, akkor a gyermekeinek
is van helye itt a hegyoldalakon,
bár ezekkel a fajtákkal ritkábban
találkozunk nálunk. Nézzük mit
érdemes tudni az úgynevezett Zés
szőlőfajtákról, melyek az Ezerjó
gyermekei, s a Zés szőlők egyik
tagjáról a Zeuszról.

február 19-én sikeresen letette a
DSD I. nyelvvizsga B1-es szintű
szóbeli próbavizsgát.
Iskolánk az idei tavasszal is szervezett papírgyűjtést, a Fenntarthatósági Témahét keretein belül. Az
intézmény kapuja előtt elhelyezett
konténerbe szépen gyűlt a papír.
Ezúton is köszönjük mindenki segítségét, támogatását. Ősszel terveink
szerint ismét megszervezzük a gyűjtést.
Megtörtént a beiratkozás, 2021.
szeptemberben 1-jén 14 kisdiák kezdi meg tanulmányait iskolánkban,
köszönjük a szülőknek az intézményünk iránti bizalmat!
A digitális oktatás idején az iskola épületét teljesen kifertőtlenítettük,
munkatársaink mindent alaposan lemostak és kitakarítottak. A tisztasági
festés is megtörtént.
Április 19-én a járványügyi előírások betartása mellett az alsós tanulóink visszatérhettek az iskolába.
Tanítóik már nagyon várták őket!
Alsósaink hamar visszazökkentek az
iskolai életbe és belevetették magukat a tanulásba.
A felsősök továbbra is otthon maradtak az online oktatás keretei között. Ők előreláthatóan május 10-én
vehetik ismét birtokba osztálytermüket. Nagyon várjuk őket is vissza!
Köszönetet mondunk a Kedves
Szülőknek, akiknek töretlen támogatása folyamatosan segíti iskolánk
hatékony oktató-nevelő munkáját!
Bócz Éva
tagintézmény-vezető
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A Badacsony névre keresztelt
sorozat egyik jellegzetes fajtája, melyet 1951-ben Pécsett Király Ferenc
nemesített az ezerjó és bouvier keresztezésével. Allami elismerésére
csak 1994-ben került sor. Hivatalos elfogadásért, életben tartásáért,
egyedülálló értékeinek megőrzéséért
és kiemeléséért Szeremley Huba tett
jelentős lépéseket. Munkája eredményeként Badacsonyban és környékén találkozhatunk a fajtával,
késői szüretből származó, rendkívüli minőséget képviselő, zamatos
és élénk savú borok formájában. A
pincészetnek köszönhetően jutott el
a Zeus híre a nemzetközi borvilágba
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is, a fajta a nem Tokaj-Hegyaljáról
származó magyar édes borok közül
a legkiválóbb tételeket adja.
Késői érésű (október közepe-vége), bőtermő, hajlamos a rothadásra.
Fekvés és talaj iránt kimondottan
igényes, szárazságtűrő, viszonylag
fagyérzékeny, zöldmunka igénye
közepes. Tőkéje középerős növekedésű, levele szív alakú, középnagy,
kiterített, fűzöld. Fürtje vállas, tömött, rövid, széles, középnagy.
Bogyója kicsi, zöld, gömbölyű,
sokmagvú, alig hamvas, húsa puha,
leves, olvadó.
Bora - késői szüretben - rendkívül zamatgazdag, friss, markáns

savakkal, Badacsonyban a termőhelyre jellemző ásványossággal és
nagy extrakt-tartalommal. Lassan
fejlődik, hosszan érlelhető. Élénk
savai kiválóan kísérik a gyümölcsös
desszerteket, a libamáj és a kéksajtok nemes társa, de önmagában is
méltóságteljes.
Reméljük kedvet csináltunk a
fajtához, vagy ahhoz, hogy egy jó
pohár borral köszöntsék egymást és
jókedvvel fogyasszák a jó csókakői
borokat!
Csókakő,

2021. április 25.
Szent Donát Borrend

Egyházi Hírek
Ma van a hivatások – Jó Pásztor
vasárnapja. Imádkozzunk papi és
szerzetesi hivatásokért, különösen is
kispapjainkért; Arany Ferenc V. éves
papnövendékért, kinek idén lesz a
diakónus szentelése, illetve Szalai
Tamás II. éves papnövendékért ki
szociális évét tölti Bodajkon. Egyben ma van a közös imádság az idei
jó termésért is. Ahol van lehetőség
a szentmisékben megszentelt búzát
Egyvigyük haza otthonainkba.
Továbbra is kérjük híveinket,
hogy lelkiismeretük szavát meghallgatva, kérjék a koronavírus elleni
oltást mások és önmaguk védelme
érdekében, és kérjük egyben azt is
híveinktől, hogy lehetőségeik szerint
támogassák plébániáinkata csengős
perselyadomány-adáson keresztül
is!
Jövő vasárnap lesz anyák napja, és egyben május hónap kezdete, melyben égi Édesanyánkat is
köszöntjük. Szeretnénk kérő-hálaadó imádság gyanánt minél több
közösségben a májusi litánia szép
hagyományát visszavezetni. Kérjük híveinket, a templomi előimádkozókat, hogy a vasárnapi, illetve
a hétköznapi szentmisékhez kapcsolódóan imádkozzák el (ha lehet
énekelve) a májusi litániát a követ-

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.”
Jn 10,11
kező hónapban. (Lehet meghirdetve
a szentmisék előtt, vagy után, vagy
más hétköznapi napon is.) Legyen ez
könyörgés és hálaadás ebben a nehéz
időszakban, melyről remélhetjük,
hogy már nem tart sokáig.
Bodajk
Kegyhelyünkön, május hónapban csütörtökök kivételével minden nap este háromnegyed 6 órától
kezdődőenmájusi litániát imádkozunk. Az első litániát május 1-én
jövő szombaton az esti 6 órai szentmise előtt háromnegyed 6-kor imádkozzuk. Szeretettel várjuk a híveket!
Jövő vasárnap, május 2-án, este
7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a kegytemplomban. Kérjük a
testületi tagok szíves megjelentését
az ülésen!
Liturgikus elmélkedés

Nagy Szent Gergely pápának az evangéliumokról
szentbeszédeiből(Hom. 14, 3-6: PL 76, 1129-1130)
Krisztus a jó Pásztor

mondott

Én vagyok a jó Pásztor. Ismerem juhaimat, azaz szeretem, és enyéim is
ismernek engem (Jn 10, 14). Ezzel nyíltan megmondta: akik szeretnek, azok
megfogadják szavamat. Hiszen egyáltalán nem ismeri az igazságot az, aki
nem szereti.
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Eddig arról hallottatok, szeretett testvéreim, hogy melyek a mi hivatásunk veszélyei. Most azonban azt fontoljátok
meg az Úr szavai alapján, milyen veszélyekkel jár a ti hivatástok. Kérdezzétek csak meg magatokat: az ő juhai vagytok? Vajon ismeritek őt? Vajon tudtok az igazság fényéről? De hangsúlyozom: nemcsak a hit, hanem a szeretet által
is ismeritek? Kérdem: ismeritek-e a hitet, nemcsak egyszerűen úgy, hogy elfogadjátok, hanem úgy is, hogy azt tettekre
váltjátok? Mert a fent idézett szavak János evangélista tolmácsolásában így hangzanak: Aki azt állítja, hogy ismeri
az Istent, de parancsait nem tartja meg, az hazudik (1 Jn 2, 4).
Ezért így folytatja azonnal az Úr: mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom juhaimért (Jn 10, 15). Ezzel világosan megmondta: abban nyilvánul meg az, hogy én ismerem az Atyát és engem ismer az
Atya, hogy életemet adom a juhaimért, vagyis azt, hogy én mennyire szeretem az Atyát, azzal a szeretettel mutatom
meg, amely engem a juhaimért meghalni késztet.
Azután ismét a juhokról szólva így folytatja: Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem.
Én örök életet adok nekik (Jn 10, 27). Kevéssel előbb ezt mondta róluk: Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be
jár és legelőt talál (Jn 10, 9). Belép az ember a hit által; kilép, amikor a hitből a szemlélődésre jut el, a hitbeli ismeretből a látásra, és így talál táplálékra az örök lakomán.
Juhai tehát megtalálják a legelőt, mert aki Jézust egyszerű szívvel követi, az örökké zöldellő rétek dús füvéhez jut.
A jó Pásztor juhainak legelője pedig nem más, mint a mindig viruló paradicsomkert lelki boldogsága. A választottak
dús legelője ugyanis Istennek színről színre látott arca, amelynek véget nem érő és teljesen zavartalan szemléletében
éltető táplálékkal töltekezik a lelkük.
Szeretett testvéreim, iparkodjunk megtalálni ezt a dús legelőt, hogy abban mi is részesedjünk a menny lakóinak
örömére. Már maga az ott vigadozók boldogsága is hívogat minket. Buzduljunk neki, testvérek, éledjen bennünk újjá,
tüzesedjék át a hitünk, és gyulladjanak fel vágyaink a mennyeiek szeretetére; aki így szeret, az már az ég felé menetel.
Azokat, akik az égi haza örömét keresik, ne tartóztassa fel semmiféle akadály: hiszen ha egyszer valaki egy kitűzött
cél felé tart, akkor e törekvéstől az út nehézségei már nem tántoríthatják el. De csábító kellemességek se térítsenek
el bennünket, hiszen igazán oktalan az a vándor, aki egyszerre elfelejti, hogy hová is készült, mihelyt útján egy szép
virágos rétet megpillant.
Csókakő, 2021. április 25.
Mórocz Tamás plébános

Irodai szolgálat:
Bodajki Római Katolikus 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
Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Csókakői Keresztek
Csókakői úti kőkereszt móri
legendái
Bizonyára minden csókakői
olvasónk járt már a Mórra vezető
kerékpárúton a Vajalidülőben, ami
a Csókakői útba ér, és annak a torkolatánál áll a Vajali kereszt, vagy
ahogy ma hívják a Csókakői úti kőkereszt. A kereszten már nincs felirat, nem tudni, hogy miért állították, és ki állította azt. Az én emlékeim szerint sváb felirat volt rajta.
A kereszthez két legenda, sőt nem

is legenda, hanem ma már tudjuk,
hogy igaz történet is hozzátartozik,
a mostani újságunkban ezt szeretném megosztani olvasóinkkal.
Az egyik történet szerint
1848/1849-es Szabadságharc idején 1848. december 30-án Perczel
Mór tábornok vereséget szenvedett
Mórnál. A helyzet annyira súlyossá vált, hogy a tábornoknak és a
lovasságnak menekülnie kellett, a
tüzérséget is elvesztették, s csak a
hősies szabolcsi zászlóaljnak volt

XXV. évfolyam 05. szám
köszönhető, hogy az elveszett öt
ágyúból, hármat visszaszereztek.
Perczel Mór úgy tervezte, hogy
a maradék seregével Móron át,
Székesfehérvár irányába menekül, parancsot adott a Miklós-huszároknak, hogy a visszavonulást
fedezzék. A császáriak azonban a
mezővárosból visszafordulva megakadályozták, hogy Székesfehérvár irányába Móron át meneküljön a vert sereg, így Perczel Mór
vezetésével a szabolcsi zászlóalj,
s 3-4 századra tehető különböző
csapatbeliek a hegyeken át Csákvár felé vonultak. A Pusztavámi és
a Csókakői út kereszteződésében
állt egy tölgyfa és egy kereszt, a
régi öregek szerint Perczel Mór tábornok itt várta össze a csapatait a
vesztes csata után itt vett egy rövid
pihenőt, a huszárokkal. A tölgyfa
már nincs ott, mert az 1990-es évek
végére kiszáradt, és kivágták, ám a
kőkereszt még áll azon a helyen,
ahol Perczel Mórékhoz december
30-án este csatlakozott a jobbszárnyon harcoló Gyika őrnagy is a zalai zászlóaljjal, valamint a három
visszaszerzett ágyúval. A legenda
szerint miután elindultak Perczel
Mór visszanézett az elvesztett mezővárosra Mórra, és eszébe jutott,
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hogy 1848 előtt egy jósnő arra intette, hogy óvakodjon a saját nevétől (Mór). Hogy így történt e pontosan, vagy sem, azt nem tudjuk, de
az biztos, hogy az emlékirataiban a
jósnő jóslatáról szóló történetet a
tábornok megerősítette.
A másik történet még ennél is
szomorúbb, igaz, romantikusabb
is. Egy szűk évszázaddal ezelőtt
egy júniusi napon sok szorgos ember dolgozott a csókai szőlőkben.
Az égen egy hatalmas fekete, sárkány alakú felhő közeledett, ezért
mindenki a közeli eső menedékházakba bújt. Egy Stumpf nevű
gazda úgy döntött, hazamenekíti
a feleségét és anyósát még az égszakadás előtt. Már zuhogó esőben
hajtottak hazafelé a lovaskocsival.
Ám ekkor a hegyről lezúduló sáros áradat, melyet egy kimosott,
mély út megvezetett, oldalba kapta
a szekeret, felemelte és vitte egy
darabon. Az idősebb hölgy még
időben le tudott ugrani a kocsiról,
megkapaszkodva egy bokor ágaiban, de a házaspár sorsa megpecsételődött. Már csak egymásban és a
Jóistenben bízhattak, ezért összekapaszkodtak és várták, hogy mit
mér rájuk a sors. A sors, a gondos

nem kegyelmezett, és a kocsi felborult, esélyt sem adva az alákerült
házaspárnak a menekülésre. A két,
még a halálban is összetartó ember
holttestét egymás mellett tette le a
közben elcsendülő áradat a Vajali
réten, annál a keresztnél, ahol valaha Perczel Mór állomásozott, mielőtt elindult volna a Vértes vonalát
követve Csákvár felé. A házaspárt
a réten dolgozó emberek halászták
ki a kaszáikkal.
Így volt, Régen volt, talán igaz
sem volt, de aki nem hiszi, járjon
utána!
Nos, Móron élő Fejér Megyei
Hírlap olvasói vették a fáradtságot,
utánajártak, és kiderült, hogy majdnem egy évszázada, 1924. június
13-án délután a 49 éves Stumpf János kisbirtokos és a 43 esztendős
Stumpf Jánosné, született Schmidt
Teréz ült azon a bizonyos szekéren.
A római katolikus házaspár vízbe
fulladt, egymás kezét szorítva a
végsőkig.
Forrás: Fejér Megyei Hírlap és
a móri borosgazdák elbeszélései
alapján

Sport Hírek
Nem sok babér terem mostanában a csapatunknak
Elmaradt mérkőzések, döntetlen és vereségek a mérleg az
utóbbi hetekből.
Sajnos a vírusjárvány érdekessé teszi a bajnokságot, a betegek és a felépülők miatt furcsa
eredmények is születtek a bajnokságban.

A járvány begyűrűzése miatt
a 13. forduló elmaradt, Sörédre
ment volna csapatunk.
Ezt a mérkőzést, 2021. május
21-én rendezik meg Söréden 17
órai kezdettel.
A következő héten a 14. forduló is elmaradt a Magyaralmás
ellen mivel az almásiak sem tudtak volna kiállni a nagyszámú
megbetegedések miatt.

Ezt a mérkőzést 2021. május
30-án 17 órakor rendezzük meg
Csókakőn.
A 15. a 16. és a 17. fordulót is
sikerült megrendezni az elmúlt vasárnapokon.
A következő eredmények születtek a bajnokságban, az elmúlt
három hétben.
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15. forduló 2021. április 11.
Sárkeresztes
Sárkeresztes – Paulus Csókakő 7–0 (1–0)
Vezette: Góbi Soma.
Sárkeresztes: Réger – Bánfalvi,
Mezei, Imre (Csincsa), Dombi
(Krekó) – Hársádi, Végh, Orosz
(Gál Dániel), Tőke – Rácz (Kaposvári), Füri (Bordács). Vezetőedző:
Gál Dániel
Csókakő: Deák – Talos, Bitter,
Nyevrikel Gábor (Schwarcz),
Jelena (Fazekas) – Falusi, Simek
(Bernáth), Nyevrikel Gergő, Koller – Grüll (Weiger), Réti.
Gól: Dombi (5., 65.), Bánfalvi
(87., 89.), Mezei (61.), Bordács
(85.), Gál Dániel (88.)
16. forduló 2021. április 18.
Csókakő

17. forduló 2021. április 25.
Iszkszentgyörgy

Paulus
1-1 (0-1)

Iszkaszentgyörgy
Csókakő 2-1 (0-0)

Csókakő–Tác-Csősz

Vezette: Klujber Kristóf.
Paulus Csókakő: Weiger –
Bitter, Kutassy, Jelena, Falusi
(Réti) – Szabó Sz., Nyevrikel Gábor (Schwarcz), Nyevrikel Gergő,
Koller – Grüll, Simek (Preszter).
Tác-Csősz: Bodó – Kiss R.,
Nemes L. (Chrisztóf), Nemes G.,
Almási B. – Almási Cs., Nagy T.,
Sümegi, Márkus – Mikola, László.
Gól: Schwarcz (85.), ill. Nemes
G. (27.)

–Paulus

Vezette: Domak Ádám.
Iszkaszentgyörgy: Parrag –
Csapcsár (Kántor), Stumpf (Katona), Hollósi, Balla T. (Tóth F.) –
Farkas B. (Szonda), Lehota, Réti,
Benke (Szakács) – Nyers, Czvikli.
Vezetőedző: Gál Péter
Paulus Csókakő: Weiger –
Talos, Bitter, Kutassy, Jelena – Falusi, Szabó Sz., Grüll, Nyevrikel
Gergő (Schwarcz) – Simek Cs.,
Koller (Réti).Gól: Nyers (54., 87.),
ill. Szabó Sz. (71.)

Csókakő jelenleg a 8. helyen áll
1 ponttal megelőzött bennünket a
Kőszárhegy gárdája. A 18. fordulóban szabadnaposak leszünk, majd
a 19. fordulóban folytatjuk a mérkőzések folyamát, a Videoton ellen
lépünk pályára Székesfehérváron,
aztán a következő, 20. fordulóban
újra szabadságon lesz az alakulatunk, majd a 21. fordulóban a Jenő
vendégeskedik Csókakőn.
További információ:
www.mlsz.hu/meccscenter
Hajrá Csókakő!
Csókakő, 2021. április 28.
-VSC-

