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Tisztelt Csókakőiek!

A járványügyi helyzet  
enyhülését követően megindul-
tak programjaink. Május 30-án 
sikeresen kidöntöttük a Május-
fát, elballagtak az ovisaink, majd  
június 4-én megemlékeztünk Ma-
gyarország gyásznapjáról arról, 
hogy 101. éve aláírták a trianoni 
békediktátumot. Számos civil-
szervezet, iskolások emlékeztek 
meg a Nagy-Magyarország téren 
ezen a napon, erről a szégyenletes 
diktátumról, koszorúztak, verset 
szavaltak, s Dr. Földi Ferenc ez-
redes mondta el a megemlékezés 

fő mondanivalóját, osztotta meg 
velünk a gondolatait. A megem-
lékezést követően a Cipódombon 
meggyújtottuk az összetartozás 
tüzét, emlékeztetve önmagunkat 
és mindenkit arra, hogy a nem-
zet továbbra is él és egységben 
van. Május első vasárnapján 
megemlékeztünk az Édesanyák-
ról, szeretettel köszöntjük őket! 
Majd igyekeztünk a gyereknap 
alkalmából a gyermekeinknek 
is kedvezni. Innen is szeretném 
köszönteni a pedagógusainkat, 
köszönöm áldozatos munkájukat, 
szakmai felkészültségük záloga 
a jövő nemzedékek sikerének! 

Június 9-én megyei júniálist tar-
tottak nálunk a megyei nyug-
díjas egyletek, klubok, baráti 
társaságok, jó volt látni, hogy a 
vírus szorításából kiszabadult az  
idősebb korosztály. 

A legközelebbi eseményünk 
az általános iskolai ballagás lesz, 
majd másnap a Szent Donát Bor-
ünnep és a Kárpát-medencei 
Borrendek Országos Találkozója 
lesz. Szeretettel várjuk vendége-
inket Csókakőre!

Csókakő, 2021. június 14.                                              
Fűrész György polgármester
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Nyári diákmunkára jelentkezni 
lehet, júliusi és augusztusi hónapra 
Csókakő Községi Önkormányzat-
nál Schuller Éva hivatalsegédnél a 
22/583-021-es telefonszámon, az 
alábbi tájékoztató szerint. Jelentke-
zési határidő 2021. június 30.

Tájékoztató a „Nyári diákmun-
ka 2021.” központi munkaerőpiaci 
program indításáról

 
I. A programindítás indokai

A fiatalkori inaktivitás csökken-
tésére, a korai munkatapasztalat és 
munkajövedelem szerzés elősegí-
tésére a 2013-2020-as években in-
dított „Nyári diákmunka” program 
tapasztalatait felhasználva a 2021. 
évben ismét meghirdetésre kerül a 
program.

Hosszú távú cél, hogy a diákok 
a későbbiek folyamán a verseny-
szférában helyezkedjenek el és 
ehhez hozzájárul a program kere-
tében történő munkatapasztalat-
szerzés. 

A 2020. évben megvalósultak-
nak megfelelően a mezőgazdaság, 
valamint a turizmus és vendéglátás 
területén is lehetőséget biztosítunk 
a program keretében diákok foglal-
koztatására.

 
II. A program célja

A program – prevenciós jelleggel 
– már diákkorban elő kívánja segíte-
ni a fiatalok munkához jutását és ez-
zel a korai munkatapasztalat-szer-
zés mellett a jövedelemszerzés lehe-
tőségét is biztosítja. A munka révén 
szerzett korai sikerélmény elősegíti 
a későbbi munkaszocializációs fo-
lyamatot is.

A program továbbá lehetőséget 
kínál a diákok kötelező szakmai 

gyakorlatának teljesítésére is.
 

III. A program célcsoportja
A program célcsoportjába azok a 

fiatalok tartoznak, akik: 
 
- 16 – 25 év közötti nappali tagoza-
ton tanuló diákok 1, 
- szolgáltatást kérőként kérték nyil-
vántartásba vételüket és 
- foglalkoztatásra irányuló, vagy 
vállalkozási jogviszonnyal nem ren-
delkeznek.

 
IV. A program elemei

 
IV.1 Munkaerőpiaci szolgáltatá-
sok

A járási (fővárosi kerületi) hiva-
tal foglalkoztatási osztálya a prog-
ram keretében a szolgáltatást ké-
rőként regisztrált diákok számára 
munkaerőpiaci információt nyújt. 
Ezt követően a beérkezett munka-
erőigények alapján az esélyegyenlő-
ségi szempontok figyelembevételé-
vel munkaközvetítést végez a legop-
timálisabb elhelyezés érdekében.

 
IV.2 A foglalkoztatást elősegítő 
bértámogatás

A programban a diákok csak az 
Mt. hatálya alá tartozó munkavi-
szonyban foglalkoztathatóak, ennek 
megfelelően támogatás is csak mun-
kaviszony keretében történő foglal-
koztatáshoz nyújtható. 

 
V. A program struktúrája

A program két pillérre épül:
 

1. Önkormányzati diákmunka:  
A programban a foglalkoztatást 
biztosító és így támogatható mun-
káltató a területi, települési önkor-
mányzat és önkormányzati alap-
tevékenységet végző intézménye, 
továbbá egyházi jogi személy lehet. 

2. Diákmunka a mezőgazdaság, 
a turizmus és a vendéglátás terü-
letén: A mezőgazdaság, valamint a 
turizmus és vendéglátás területén is 
lehetőség nyílik a program kereté-
ben diákok idényjellegű foglalkoz-
tatására.

 
1. pillér: Önkormányzati diákmun-
ka

A program keretében a munka-
adók számára a célcsoportba tartozó 
személyek munkaviszonyban tör-
ténő foglalkoztatása esetén a mun-
kabér összegének 100 %-a kerül 
megtérítésre.  

A program keretében legfeljebb 
2 hónap időtartamra, maximum 
napi 6 órás foglalkoztatás támogat-
ható. 

A támogatás megállapítása során 
havi munkabérként a szakképzett-
séget igénylő munkakör esetében 
164.250 Ft/fő/hó, szakképzettsé-
get nem igénylő munkakör eseté-
ben pedig 125.550 Ft/fő/hó ösz-
szeg vehető figyelembe. A napi 6 
óránál rövidebb munkaidőben tör-
ténő foglalkoztatás esetén a támo-
gatási összeg arányosan csökken.  

Önkormányzati Hírek

1 16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatásakor már betöltötte a 16. életévét. 
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2. pillér: Diákmunka a mezőgaz-
daság, a turizmus és a vendéglátás 
területén

A program keretében a munka-
adók számára a célcsoportba tartozó 
személyek munkaviszonyban tör-
ténő alkalmazása esetén legfeljebb 
napi 8 órás foglalkoztatás támo-
gatható. A munkabér összegének  
75 %-a kerül megtérítésre legfel-
jebb 2 hónap időtartamra. 

Jelen megoldással ugyanúgy 6 
órát támogatunk 100%-ban, mint az 
önkormányzatok esetében.  A mező-
gazdasági, turisztikai és vendéglá-
tási területen történő munkavégzés 
legfeljebb 8 órában került megha-
tározásra, ezzel ösztönző hatást kí-
vánunk elérni, továbbá azt, hogy a 
vállalkozások is vállaljanak részt a 
költségek viselésében. 

Ennek megfelelően a támogatás 
megállapítása során havi munka-
bérként a szakképzettséget igénylő 
munkakör esetében 164.250 Ft/fő/
hó, szakképzettséget nem igénylő 
munkakör esetében pedig 125.550 
Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. 

A napi 8 óránál rövidebb munkaidő-
ben történő foglalkoztatás esetén a 
támogatási összeg arányosan csök-
ken. 

 
VI.  A támogatás időtartama

A program 2021. június 15. 
napjától 2021. augusztus 31. nap-
jáig tart. 2021. június 15. napjától 
lehetőségük nyílik a diákoknak, 
hogy regisztráltassák magukat az 
illetékes járási hivatalnál, míg a 
tényleges foglalkoztatásra 2021. 
július 1. napjától kerülhet sor. 
Kötelezettséget vállalni a 2021. jú-
lius 1. - 2021. augusztus 31. közötti 
időtartamban kezdődő és befejeződő 
foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.

Tekintettel a program nyári idő-
tartamára, áthúzódó kötelezettség-
vállalásra értelemszerűen nincs le-
hetőség.

 
VII. A program megvalósítója

A programot az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium koor-
dinálása mellett az állami foglal-
koztatási szervként eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatalok, va-
lamint az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok valósítják meg. 
 
VIII. A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott 
támogatások forrását az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium bizto-
sítja a Gazdaságvédelmi Foglalkoz-
tatási Alap foglalkoztatási alaprész 
2021. évi központi kerete terhére. A 
program összköltsége 3 milliárd Ft.

 
IX. A programtól várt eredmények

2021. évben több mintegy 24 
ezer fő diák – változó időtartamú 
– foglalkoztatása várható a prog-
ram keretein belül.

A programmal kapcsolatos bő-
vebb tájékoztatás a területileg illeté-
kes állami foglalkoztatási szervként 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hiva-
talnál érhető el.

Csókakő, 2021. június 14.                                                 
Csókakő Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hírek

AVAROK CSÁKBERÉNYBEN

Avar koros ásatás, kiállítás és túra az avarban Csák-
berényben

A Szent István Király Múzeum 2021. június 21-
én kezdi meg tervásatását az újonnan felfedezett 
csákberényi avar kori temetőben. Július 2-ig csütörtö-
könként és péntekenként 9 és 15 óra között ingyenesen 
megtekinthető a feltárás a látogatók számára (előzetes 
bejelentkezéssel ingyenes vezetést is tudunk biztosítani 
csoportoknak, a részletek és az ásatás megközelíthető-
sége lejjebb). Az ásatás megtekintését követően látogas-
sa meg a Csákberény-Orondpuszta avar kori világába és 
a közösségi régészetbe betekintést nyújtó kiállításunkat 
a Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum-
ban (Csákberény, István u. 66., nyitvatartás csütörtök-
től vasárnapig, részletek lejjebb), majd koronázza meg 
a napot a múzeumtól induló 4,6 km hosszú csodálatos 
Vértesi Panoráma Tanösvény bejárásával!

Az ásatás megközelíthetősége

Az ásatás helyszíne megközelíthető Csákberényt Sö-
réd irányában a műúton elhagyva, körülbelül 600 méter 
után jobb kéz felől található kapun, az egykori golfpálya-
beruházás területére behajtva. Az ásatás magánterületen 
zajlik, ahol a látogatók kizárólag a kijelölt útvonalon 
közlekedhetnek az ásatási területig.
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Vezetés az ásatáson

Az ásatáson ingyenes vezetést tudunk biztosítani jú-
nius 21-től július 2-áig, hétfőtől péntekig, 9 és 15 óra 
között, de csak az előzetesen időpontot egyeztető, leg-
alább 5 fős csoportoknak. Időpontegyeztetés Haraszti 
Zsigmondnál e-mailben a haraszti.zsigmond@szikm.hu 
címen, vagy telefonon munkanapokon 8 és 16 óra kö-
zött a 70/643-7507 számon lehetséges.

Kiállításlátogatás és tárlatvezetés csoportoknak

2021. május 22 – október 31. között látogatható a 
KULCS AZ ŐSÖKHÖZ – Acsákberényi avar kori teme-
tő és a közösségi régészet című kiállítás a csákberényi 
Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumban 
(nyitvatartás: csütörtök, péntek, szombat 10 és 16 óra 
között, vasárnap 10 és 14 óra között).

Belépődíjak:

Felnőtt: 1.200 Ft/fő
Diák, nyugdíjas 600 Ft/fő
6 év alatt: ingyenes
Családi (2 felnőtt, 2 gyerek): 2.400 Ft
Csoportos: 10 fő felett: 600 Ft/fő

Június 24–25-én (csütörtök, péntek) és július 1–2-án 
(csütörtök, péntek) ingyenes tárlatvezetést biztosítunk 
az előzetesen időpontot egyeztető, legalább 10 fős 
csoportoknak. 

Időpontegyeztetés Haraszti Zsigmondnál e-mailben 
a haraszti.zsigmond@szikm.hu címen, vagy telefonon 
munkanapokon 8 és 16 óra között a 70/643-7507 szá-
mon lehetséges.  

Dátum: 2021. 06. 28.

Vár Hírek

Csókakő várából jelentjük

Örömmel olvashattuk Csókakő 
honlapján, hogy május 15-én újra 
megnyitotta kapuit Fejér megye 
egyetlen megmaradt, középkorú ere-
detű vára. A már messziről jól látható, 
csoda szép építmény a Vértes szélén, 
a 479 m magas Csóka-hegy oldalá-
ban várja a várak szerelmeseit. Az 
elmúlt időszak munkálatairól és az 
idei programokról, tervekről mesélt a 
KulTúrázónak Fűrész György, Csóka-
kő polgármestere.

„Az elmúlt hónapok során na-
gyobb rekonstrukciós munkák nem 
zajlottak a várban, csupán kisebb kar-
bantartások voltak ebben az időszak-
ban. Elsősorban takarítottunk és fer-
tőtlenítettünk a várban. A tájékoztató 
ládáinkat érdekes történelmi útmuta-
tókkal és leírásokkal, valamint képek-
kel töltöttük fel.” – meséli a nyitással 
kapcsolatban Fűrész György, Csókakő 
polgármestere.

- Milyen volt a fogadtatása?
Nagyon várták a kirándulók, a tu-

risták a nyitást, nagy örömmel vették 
birtokba újra a várat.

- Milyen állandó és aktuális, akár 
új programokkal várják a látogatókat? 

Június 4-én a Nagy-Magyarország 
téren a trianoni békediktátum 101. 
évfordulójáról tartunk megemléke-
zést. Több koncertszervező is jelezte, 
hogy nyári programokat szeretnének 
szervezni, de még konkrétumokról 
nem tudok beszámolni. Ami biztos-
nak tűnik a jelenlegi helyzetben, hogy 
a hagyományos programjaink közül 
a Szent Donát Napi Búcsú és a Csó-
kakői Várjátékok megrendezésre fog-
nak kerülni, amennyiben a feltételek, 
jogilag és pénzügyileg is rendezettek 
lesznek.

- A várak nagyon izgalmasak a 
gyermekeknek is. Számukra milyen 
különlegességekkel, programokkal 
készülnek?• 

A gyerekeknek a Csókakői Vár-
játékok második és harmadik napján 
készülünk játékokkal, ugrálóvárral, 
gyermekprogramokkal.

- Milyen terveik vannak a jövőre, 
várható-e átalakítás? 

A Csókakői Vár a Várprogram 
része, reményeink szerint, amint a 
költségvetési helyzet engedi a vár fel-
legvári részét állítják helyre, további 
tervünk még, hogy az alsóvár építé-
szeti tervezése a régészeti feltárást és a 
tudományos értékelést követően meg-

kezdődjön. Május 29-én megtartotta 
a Csókakői Várbarátok Társasága az 
éves közgyűlését, ahol a szakmai be-
számoló mellett a pénzügyi beszámo-
lót is elfogadta az egyesület. Megha-
tározták a várral kapcsolatos feladato-
kat, főként a karbantartásra gondolok. 
A Magyar Faluprogramban mintegy 2 
millió Ft-ot nyertek a várbarátok, amit 
eszközökre és korhű ruhákra fognak 
fordítani, így reményeink szerint to-
vább fejlődik a várunk megjelenése, 
és a várbarátok eszközellátottsága.

Csókakő, 2021. május 30.                                    
Csókakői Várbarátok Társasága

 
Forrás: facebook/KulTúrázó
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Sörédi Pál nyolcvanadik születésnapjára

Volt a Föld történetében egy váratlan torpanás,
És emiatt formálódott meg a Móri horpadás.
Egy hegyektől védett árok, Vértes és Bakony között,
Napsütéses oltalmába sok falucska költözött.

Közülük is legszebb tán a Vértes alján Csókakő,
Olyan, mint a domboldalba telepített rózsatő.
Virága is nyílik lassan, színesedik és szépül;
A Vár az! Mely szorgos kezek munkája nyomán épül.

Persze ehhez kell egy ember, ki mozgatja az egészet,
Megállítja, megfordítja, amit pusztít az enyészet.
Mozgósít és kezdeményez, csákányoz és ha kell kapál,
Ez az ember nem más, mint a nyolcvanéves Sörédi Pál. 

Őt köszönti ma a harang, misét mondanak érte,
Hálát adnak, hogy e szép kort, a nyolcvanat megérte.
Tisztelők és várbarátok itt a falu templomában,
Gyermekei, unokái, s a rokonok a családban.

Isten éltessen sokáig, igen kedves Pali báttya!
Ősz fejedet a könnyektől a köszöntő alig látja.
Küzdök veled Pali bátyám! Már egy egész hónapja, 
Hogy le tudjam írni azt, mi most szívünket áthatja.

Mert nem egyszerű leírni ezt a gazdag életet,
Hogy is lehetne megvonni bármiféle mérleget?
Voltál te itt polgármester, iskolaigazgató.
És egyúttal a templomban gyertyaláng gyújtogató.

Tanításod nyomát hordja sok csókai kis koma,
Értékét is jól tükrözi a szép gyémánt diploma.
Életműved nyomot hagyott a csókai krónikán,
Emlékedet az utókor fent látja a Vár fokán.

Amit te itt véghez vittél egyszerűen páratlan,
Elismeri, ki jártas itt, és az is, ki járatlan.
Legismertebb csókai vagy, s bár a neved Sörédi,
Téged kap meg válaszként, ki „híres csókait” kérdi.

Folytatódik benned minden, mi emlékeinkben él, 
Rád talál, ki eredetet, forrásokat keresgél.
Nagypapa a bicskájával, Imre bácsi szigora,
Fehérvári nagymamánk és Sári néni mosolya.

Pap testvéred és nagybátyád áldást osztó szép emléke;
Mely a háborgó léleknek, rá gondolván, ma is béke.
Egyedülálló zamata a csókai finom bornak,
Amelytől a bánatosak is szép nótákat dalolnak.

Ágas-bogas családunkban te vagy most már a korelnök,
Jó gyökerű, erős törzs, mit semmiféle szél el nem lök.
Jól megtartja és megóvja a rá rakott fészkeket,
Amelyekből a fiókák felnőttként sem mennek el. 

Családod és rokonságod már régóta nagy lázban ég;
Mi lenne a nagypapának a legeslegszebb ajándék?
Öröknaptáron dolgoznak, szerkesztenek és zenélnek,
Összerakják, mi lehet szép, melyik fénykép, milyen ének?

Bizonyára megtalálják. Pedig nincs itt szükség másra;
Rég megvan a szép ajándék: tekintsenek csak egymásra!
Ennél drágább ajándékért annak szíve nem doboghat, 
Akinek az életútján már a nyolcvan év kopogtat.

Ha kopogtat, hát hadd jöjjön! Üdvözöljük örvendezve,
A ma átélt szentmisének áldásával töltekezve.
Fogadd te is, Pali bátyám! S veled kedves Marika.
Lányaid, vők, menyed, fiad, és a négy szép unoka.

Mindannyian azt kívánjuk, akik köszöntünk most téged;
Hogy az Isten áldásában legyen továbbra is részed!
Úgy köszönök, ahogy szoktunk kiskorunkban: Dicsértessék!
S válaszoltak az öregek, ahogy most mi: Mindörökké!

S. Szabó Péter
Csókakő, 2021. május 2.

Köszöntő
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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt időszak nem telt unal-
masan tűzoltóink számára. Megem-
lékeztünk Szent Flóriánról május 
4-én, Szent Flórián napján. Megko-
szorúztuk Szent Flórián szobrunkat, 
aki a tűzoltók védőszentje. Ezen a 
napon a tűzoltók közül egy arra ér-
demeset a legénységből az év tűzol-
tójának választottunk. Az idei évben 
úgy döntöttünk, hogy a vonulásban, 
a Csókakői Tűzoltószertár felújí-
tásában igen aktív tűzoltó társunk 
Rozsnyai Attila kitűnt a csapatból, 
és közfelkiálltással a helyi „Év Tűz-
oltója” címmel kitüntettük. Ezúton is 
gratulálunk Attilának, és köszönjük 
a sok társadalmi munkát!

Az ünneplést követően, hamar 
bevetések is következtek, és jó né-
hány jótékonysági akcióban is részt 
vettünk. Május elején minket sem 
került el a vihar. Csókakőn is több 
ág leszakadt, épp ezeket takarítottuk 
el az utakról, amikor 2021.05.05-én 
17:00-kor érkezett riasztás, misze-
rint Csákberény előtt egy fa dőlt az 
úttestre, forgalmi akadályt képezve. 
A riasztástól számított 6 percen be-
lül egyesületünk 3 fővel megkezdte 
a vonulást. A helyszínre érkezve 2 
láncfűrésszel feldaraboltuk, majd el-
takarítottuk a fát. A helyszínre Csó-
kakő ÖTE tűzoltókocsija vonult fél 
rajjal, valamint Fehérvár/3 érkezet ki 
egy gyorsbeavatkozó egységgel.

Május végén súlyos közlekedé-
si baleset történt a 81-es úton Sö-
rédnél. Söréd közelében, Székes-
fehérvár irányából közlekedett egy 
Peugeot 206-os gépkocsi, haladása 
közben (eddig tisztázatlan körül-
mények között) egy balra ívelő ka-
nyarban előszőr a jobb oldali útpad-
kán megcsúszott, majd a gépkocsi 
irányíthatatlanná vált, átsodródott 
a menetiránnyal szembeni forgalmi 
sávba, ahol a vízelvezető árok falá-
nak csapódott.A nagy sebességgel 

becsapódó gépkocsi a becsapódástól 
körülbelül 15m-re állt meg a vízelve-
zető árokban.Egy fő utazott a gépko-
csiban, aki a baleset után önerejéből 
kiszállt a törött Peugeotból, azonban 
a helyszínen megtudtuk a Rendőrség 
munkatársaitól, hogy a gépkocsit ve-
zető úr, nem használta a biztonsági 
övet. A Mentőszolgálat tájékoztatá-
sa szerint a gépkocsivezető súlyos, 
életveszélyes gerinc és fejsérülést 
szenvedett, a helyszíni ellátás után 
Székesfehérvárra szállították továb-
bi kivizsgálásra és ellátásra.A bal-
eset helyszínén a műszaki mentés és 
helyszínelés idején teljes útzár volt 
érvényben. Rajtunk kívül a Móri 
Önkormányzati Tűzoltók érkeztek 
a helyszínre. A csókakői tűzoltók 
áramtalanították a gépjárművet és 
ezt követően levontattuk a roncsot a 
közeli bekötőútra.

Június 4-én részt vettünk a Nagy-
Magyarország téren, a trianoni béke-
diktátum aláírásának 101. évfordu-
lóján megrendezett községi gyász-
megemlékezésen, ahol koszorúval is 
leróttuk tiszteletünket a Történelmi 
Magyarország emléke előtt, s meg-
emlékeztünk hőseinkről, mindazok-
ról, akik életüket áldozták a hazáért, 
és azokról is, akik hazatértek a Nagy 
Háborúból. A megemlékezést köve-
tően újabb feladat várt ránk, hiszen 
az Összetartozás Emléknapjává nyil-
vánított gyásznapon Csókakő csatla-
kozott az Összetartozás Őrtüzéhez, 
amit Csókakő Község és a Barkóca-
berkenye Néptáncegyüttes szervezé-
sében a Cipódombon gyújtottak meg 
a csókakőiek. Az őrtüzet felügyel-
tük, és biztosítottuk, az összehordott 
fa elégését követően tűzőrséget ál-
lítottunk ki, és a rendezvény végén 
lelocsoltuk a még parázsló tűzteret.

Az idén a gyerekek sem marad-
hattak ki tevékenységünk fókuszá-
ból, hiszen előbb az óvodában akad-
tak feladataink, majd az iskolában 
volt egy kis lazításra lehetőség. Gye-

Tűzoltó Hírek

reknap alkalmából már hagyomá-
nyosnak mondható, hogy a Mesevár 
Óvodába meghívják a helyi önkéntes 
csókakői tűzoltókat és a szerkocsit. 
Így történt ez az idei évben, ahol a 
gyerekek beülhettek a szerkocsiba és 
tűzoltó terepjáróba. Szirénázhattak, 
felpróbálhatták a tűzoltósisakokat, 
felmászhattak a létrán. Örömmel 
mutattuk meg a technikai felszere-
lésünket a legkisebbeknek, hiszen 
reményeink szerint, az itt megta-
pasztalt élmények hatására majd kö-
zülük kerülnek ki a jövő hivatásos 
vagy önkéntes tűzoltói. Ha már ott 
voltunk az óvodában akkor az óvo-
da vezetői segítségünket is kérték, 
így a kellemes napot követően újabb 
bevetésben is részt vettünk. Június 
5-én szombaton az óvoda udvarában 
az öreg platánfa egy veszélyes száraz 
faágát kellett eltávolítanunk, így biz-
tosítva továbbra is a játszóudvar biz-
tonságos használatát. Az óvoda után 
az iskolába vezetett az utunk, ahol 
újabb habparty-t szerveztünk meg. A 
jó hangulat a kacagás, és vidámság 
garantált sikert hozott az iskolások 
körében, akik most is nagyon élvez-
ték a bulit. Ezúton is köszönjük a 
móri önkormányzati tűzoltók segít-
ségét, akik szintén részt vettek ebben 
a fontos közösségi „akcióban”.

Az elmúlt időszak feladataiban, 
bevetéseiben részt vevő önkéntes 
tűzoltóinknak ezúton is köszönjük a 
segítséget, és a társadalmi munkát, 
szolgálatot!

Csókakő, 2021. június 13.                                             
Csókakő Önkéntes Tűzoltóság
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Tisztelt Csókakőiek!

Májusi hónapban is számos felada-
tot kellett elvégeznünk. Sajnos még 
ebben a hónapban is kellett temetése-
ket biztosítanunk, reméljük a járvány-
ügyi helyzet javulását követően keve-
sebb ilyen jellegű feladat vár ránk. 

Riasztást kaptunk többször is az 
elmúlt hónapban, hogy lassan haladó 
járművek jelentek meg a faluban. A 
Csókakői Polgárőrség minden esetben 
rákapcsolódott az itt „kiránduló”, né-
zelődő gyanús elemekre, de kérjük a 
lakosságot, hogy fokozottan ügyelje-
nek az itt cirkáló felderítőkre. Kérjük 
Önöket, hogy minden esetben írják 
fel az ilyen gyanús autók rendszámait. 
Ügyeljenek vagyontárgyaikra, zárják 
lakásaikat, udvaraikat, autóikat, vi-
gyázzanak értékeikre. A polgárőrség 
minden nap járőrszolgálatot is ellát 
a faluban, és kamera rendszer is védi 
az értékeinket, de ennek ellenére nem 
szabad elbíznunk magunkat, a lakos-
ság óvatossága, ébersége, közremű-
ködése nélkül nem vagyunk képesek 
megvédeni a községet. 

Sajnos az elmúlt időszakban több 
idős, beteg ember elkóborolt. A za-
vart idős emberek utáni kutatásban a 
családok kérésének megfelelően részt 
vettünk. Mindenki meg is lett, sze-
rencsére nem lett tragédia az eltűné-
sekből. Bár a családtagok elmondása 
szerint vigyáztak az idősekre, ám elég 
egy pillanat, és bizony a demenciában 

szenvedő beteg, idős lakótársunk hi-
hetetlen fizikai képességekről tanúsá-
got téve, akár több kilométerre is elkó-
borolhat. Kérjük a lakosságot, hogy ha 
idős, hiányos öltözetű, zavart embert 
látnak jelentsék a rendőrségnek, idő-
sek otthonának vagy ha ismerős, akkor 
a családjának, hogy hozzátartozójuk 
bajban van. Vigyázzunk egymásra, s a 
gyerekek figyelése mellett az idősekre 
is figyeljünk oda.

Újabb fontos bevetési feladatok 
vártak ránk az elmúlt időszakban.
Megkezdődtek a rendezvények. Május 
30-án részt vettünk a Májusfa dönté-
sen és Lévai Imre kocsiátadóján, ahol 
a gyereknap alkalmából kicsiket és na-
gyokat is megkocsikáztatott Imre ba-
rátunk. Június 4-én megemlékeztünk 
a trianoni békediktátumról a Nagy-
Magyarország téren, segítettük a par-
kolást, biztosítottuk a rendezvényt. A 
gyásznapi megemlékezést követően, 
a Barkócaberkenye Néptánccsoport 
és a község által szervezet cipódombi 
összetartozás napi őrtűz meggyújtásán 
is részt vettünk. Június 8-án kedden 
polgárőr gyűlést tartottunk a Kaiser 
Pincénél, ahol az elmúlt időszak ese-
ményeiről hallgattunk beszámolót, és 
pénzügyi beszámolót is áttekintettük. 
Június 9-én szerdán reggel 9 órától ná-
lunk Csókakőn rendezték meg a Fejér 
Megyei Nyugdíjas Napot juniális for-
mában, a vár alatti Előadó téren. Reg-
gel 9 órától mintegy 300 fő érkezett, 
autókkal, buszokkal a Nagy-Magyar-

ország térre. Itt segítettünk leparkol-
tatni az idelátogató nyugdíjasokat. A 
rendezvény 17 órakor ért véget, addig 
biztosítottuk a helyszínt. 

Június 18-án az iskolai ballagás 
parkoltatására és biztosítására kértek 
fel bennünket, illetve másnap június 
19-én pedig a Szent Donát Borrend 
rendezvényén fogunk közreműködni. 
Fő feladat lesz mindkét rendezvényen 
a forgalom zavartalan biztosítása, a 
parkoltatás segítése, a Volán buszok 
buszfordulójának szabadon tartása, a 
buszok megfordulásának segítése.

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, 
hogy temetések időpontjait figyeljék a 
hirdető táblákon, mivel ilyenkor a te-
mető rendtartása szerint sírgondozási 
munkát, sírfelújítást a temetőkertben 
kegyeleti okokból nem lehet végezni, 
s a Rákóczi Ferenc utca az átmenő 
gyalogos és gépjármű forgalom előtt 
is le van zárva. Türelmüket, megérté-
süket és együttműködésüket ezúton is 
köszönjük!

Csókakő, 2021. 06. 14.                                                                    
Csókakői Polgárőrség

 

Polgárőr Hírek

Borrendi Hírek

TISZTÚJÍTÁS A BORRENDBEN

Június 10-én a Szent Donát Bor-
rend közgyűlést tartott, ahol az alap-
szabály néhány pontjának módosítása 
mellett elvégezték a szükséges tiszt-
újítást is. A most 20 éves szervezetet 
Zsipi Gyula elnök 10 éve irányítja, 
és újabb 5 évre elvállalta ezt a fontos 
feladatot. Az alapszabály módosítása 

arról is szólt, hogy az elnökség 5 tag-
ról 7 tagra bővíti létszámát. A korábbi 
elnökség akik a 2016 és 2021 között 
töltötték be a nagytanácsi feladatai-
kat a következő tagokból álltak: Zsipi 
Gyula elnök, Bognár Gábor nagymes-
ter, Pisch István kancellár, Kindler 
József kincstárnok, Vasutáné László 
Marika gazdasági vezető. A koráb-
bi elnökség minden tagja újra indult  

kivéve Pisch István kancellárt, aki a 
rendi gyűlés tagjai sorába vonul visz-
sza, s továbbra is a jegyzőkönyvve-
zetést végzi majd. További jelölések 
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is érkeztek az elnökségi helyekre: 
Szabó Imre, Keszi Tamás, Visegrádi 
József és Berényi István személyében. 
A közgyűlés a 2021-2026-os időszak-
ra megválasztotta az új elnökséget, 
Zsipi Gyula elnök újra 5 évre kapott 
bizalmat, bejutott az elnökségbe: Bog-
nár Gábor nagymester, Kindler József 
kincstárnok, Vasutáné László Marika 
gazdasági vezető, Szabó Imre, Keszi 
Tamás és Visegrádi József. Pisch Ist-
vánnak ezúton is köszönjük az elmúlt 
évek munkáját, a megválasztott elnök-
ségnek, pedig sok sikert kívánunk a 
társadalmi vállalásukhoz! A közgyű-
lés a tisztújítást követően megtárgyal-
ta a június 19-én tartandó Szent Donát 
Borünnep és a Kárpát-medencei Bor-
rendek Országos Találkozójának meg-
szervezésével kapcsolatos feladatokat, 
és rendezési teendőket. Reméljük, 
hogy a 20 éves évfordulóhoz méltó, és 
sikeres rendezvénnyel lehetünk majd 
gazdagabbak ebben a hónapban. 

A szégyenletes Trianoni Békedik-
tátum 101. évfordulóján 2021.06.04-
én a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAP-jának alkalmából megemléke-
zést tartottak Csókakőn 18:00 órától 
a Nagy-Magyarország téren. Fűrész 
György polgármester köszöntője után, 
Dr. Földi Ferenc ezredes gyászbeszé-
det mondott a Történelmi Magyaror-
szág emlékére. A Csókakői Általános 
Iskola gyermekei, és a Csókakői Bar-
kócaberkenye Néptánccsoport színvo-
nalas műsora emelkedetté tette az oda 
látogatók számára a megemlékezést. 
A Szent Donát Borrend tagjai közül 

többen borrendi ruhában vettek részt 
a rendezvényen, ahol a csókakői bor-
királynők is képviseltették magukat. 
A gyásznap helyi rendezvényének vé-
gén a Nagy-Magyarország emlékmű-
nél borrendünk vezetői, a településen 
működő civilszervezetek, a megemlé-
kezésen lévő magánszemélyek elhe-
lyezték a megemlékezés koszorúit és 
virágait.

A trianoni békediktátumról történő 
megemlékezést követően este 20:21-
kor közösen felmentünk a csókakői 
Cipódombra, ahol az összetartozás tü-
zét gyújtották meg. A tűzgyújtás előtt 
Bognár Gábor nagymester köszöntöt-
te a megjelenteket és Palocsai Linda 
mondott verset. A gyászt követően, 
az elszakadt nemzettestvéreinkre, ba-
rátainkra is gondolva jó hangulatban, 
nemzeti, hazafias zene, sütemény, 
üdítő, bor fogyasztása mellett néztük 
a nagy máglya elégését, melynek fel-
ügyeletét a Csókakői Önkéntes Tűzol-
tók felügyelték.

Ez évben 20. alkalommal került 
megrendezésre a borverseny Bakony-
csernyén az Evangélikus Egyház és 
az Élő Kövek Alapítvány szervezé-
sében. Minden évben március 14-én 
tartják a bakonycsernyeiek ezt a ren-
dezvényt még akkor is ha ez hétköz-
napra esett. Idén sem maradhatott el 
a már szinte hagyománynak számító, 
Szőlészek, Borászok borainak bemu-
tatása és elbírálása. A járvány miatt 
idén sajnos nem március 14-én hanem 
június 05-én kerülhetett megrendezés-
re a borverseny. A Szent Donát Bor-

rend tagjaival egy páran mi is részt 
vettünk a bakonycsernyeiek borver-
senyén. A rendezvényt Szarka István 
bakonycsenyeiEvangélikus Lelkész 
nyitotta meg. Azzal a gondolatattal 
kezdte beszédét:” ...a Szőlő és a Bor 
egyszerre Áldás és Átok is lehet. Ez a 
borverseny legyen mindenki számára 
hasznos építő jellegű. Hiszen 20 évvel 
ez előtt azért indult el ez a borverseny, 
hogy az igényes Bor fogyasztás és 
Szőlő termesztés célját szolgálja ...” 
Ennek érdekében a borok elbírálásá-
hoz szakmailag képzett zsűri tagok 
vettek részt, így: Smidéliusz Zoltánt a 
Nyugat-Dunántúli nyugalmazott Püs-
pök helyettes, aki a bíráló bizottság 
elnökének, Szarka István Evangéli-
kus lelkész tiszteletbeli tagként, Varga 
Mátét bíráló bizottsági tagként, és Ve-
ress István borrendünk tagja is bíráló 
bizottság tagja volt. A borok bemuta-
tását, felszolgálását Szarka Éva vé-
gezte. A harminc borminta tizennégy 
bortermelőtől érkezett. A zsűri meg 
volt elégedve a fehér, és vörös borok 
kiemelkedő jó minőségeivel. Szak-
mailag építő véleményeket mondtak 
a gazdáknak a boraikról melyből so-
kat tanulhatott mindenki. Egy nagy 
arany,három arany, hét ezüst, négy 
bronz és két oklevél került kiosztásra. 
Ezt követően, jó hangulatú kötetlen 
beszélgetés, és vacsora zárta a rendez-
vényt. Jó volt veletek lenni, köszönjük 
a meghívást.

Csókakő, 2021. június 13.                                                     
 Szent Donát Borrend

Barkócaberkenye Hírek

ÉPÜL, SZÉPÜL A BARKÓCA-
BERKENYE HÁZ

Egyesületünk fennállásának 10. 
évében a Magyar Falu Programban 
elnyert pályázatnak köszönhetően in-
gatlant vásárolt Csókakőn.

A felújításra szoruló ház átalakí-
tásának a tagokkal közösen vágtunk 
neki, kiegészülve sok-sok támogató-
val, segítőkész szülőkkel, önkéntes 
szakemberekkel. Célunk egy olyan 
közösségi tér kialakítása, amely nem-
csak székhelyünk, hanem a próbater-

münk is lesz egyben. Ehhez szükséges 
a belső falak elbontása, a víz beveze-
tése, a padló felszedése, betonozása, 
burkolása olyan padlóval, amely ru-
galmasságának köszönhetően kíméli a 
táncosok ízületeit. Nyílászárókat cse-
rélünk, mosdót, zuhanyzót alakítunk 
ki, csiszolunk, festünk, szépítünk. Ter-
veink között szerepel egy konyhasarok 
kialakítása, egy öltöző/viseletraktár a 
tetőtérben, egy játszótér, és egy félig 
zárt pajta építése az udvaron. Utóbbit 
alkalmassá téve nyári próbahelyszín-

nek, rendezvények színpadi alapjának. 
A kinti munkák ősz óta zajlanak az ud-
varon, az elburjánzott növényzet visz-
szaszorítása, a fák, bokrok kivágása, 
összeaprítása, és a fűkaszálás egyaránt 
feladataink közé tartoznak.

Csapatunk hétről-hétre a próbate-
remtől, és a rendezvényektől elzárva, 
szoknya, csizma, kalap helyett mun-
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kásruhába öltözve, üvegek, botok, 
keszkenő helyett fűrészt, csákányt, 
kalapácsot ragadva a Barkóca-háznál 
találkozik, hogy együtt tehessünk ma-
gunkért, egymásért, és a közösségért.

A Barkócaberkenye Néptánccso-
port gyászviseletben június 4-én a 
trianoni békediktátum aláírásának 
101. évfordulóján részt vett a Csóka-
kő Községi Önkormányzat, és a Csó-
kakői Általános Iskola által, a Nagy-
Magyarország emlékműnél szervezett 
megemlékezésen. A díszsorfalat álló 
táncosaink, az Országjáró Zászlókat 
is tartották, illetve egy szomorú han-
gulatú néptáncot is előadtak néptán-

cosaink. A megemlékezést követően, 
immár második alkalommal lobbant 
fel ismét Csókakőn az Összetartozá-
sunk Tüze!A elmúlt évben hat kon-
tinensen több mint 6000 tűz lobbant 
fel a trianoni békediktátum szomorú 
emléknapján.Idén, 2021. június 4-én, 
budapesti idő szerint 20:21-kor ismét 
fellobbantottuk az összetartozásunk 
tüzét a csókakői Cipó-dombon. A pa-
zar kilátással rendelkező helyszínt el-
nökünk Bognár Gábor és családja biz-
tosította számunkra.A tűzgyújtást, és a 
tűz felügyeletét a Csókakői Önkéntes 
Tűzoltóság látta el, a közbiztonságra 
pedig a Csókakői Polgárőrség ügyelt. 

Köszönjük a segítségüket!

Csókakő, 2021. június 14.
Barkócaberkenye Néptánccsoport

Óvodai Hírek

ANYA BOLDOG, MERT  
VAGYOK NEKI

Az édesanyákat és a nagymamákat 
köszönteni, munkájukat, fáradozá-
saikat megköszönni, nem csak az év 
egy napján lehet és „kell”, hanem nap, 
mint nap.

Így kicsit megkésve, de annál na-
gyobb szeretettel köszöntjük az édes-
anyákat és a nagymamákat Katica cso-
portos óvodásaink gondolataival.

Anyát azért szeretem, mert meg-
szült minket. Anya nagyon boldog, ha 
megcsináljuk, amit szeretne.

Anya gondoskodó. Akkor boldog, 
ha segítek Neki, és akkor mérges, ha 
azt nézem a tévében, amit nem szabad.

Anya boldog, amikor megszeret-
getem Őt. Ha elfárad, én segítek Neki. 
Jó, amikor játszik velem, az udvaron.

Azért szeretem anyát, mert min-
dent megenged, amit szeretnénk. 
Anya boldog, ha segítek neki, és szo-
morú, ha butaságot csinálunk. Anya 
annyira szeret minket, hogy ki se tudja 
mondani.

Anyát azért szeretem, mert ha 
eszek, nem nekem kell utána elmoso-
gatni.

Anya szomorú, ha rossz vagyok. 
Sokat vagyok rossz, de utána mindig 
jó vagyok.

Anyát azért szeretem, mert amikor 
alszunk simizi a hátamat. Anyának jó 
meleg a keze. Anya örül, ha nem rosz-
szalkodunk, szomorú, ha nem rako-
dunk össze, ha nem megyünk időben 

fürödni. Megbeszéltük anyával, hogy 
jól kell viselkedni.

Anya örül, ha megcsináljuk, amit 
Ő mond. Anya boldog. Nem is volt 
boldog, mert nem keltünk fel időben - 
cáfolja meg a tesó.

Anya kedves. Elvisz minket bicik-
lizni, játszótérre, és süt nekünk sütit.

Anya mindig szokott velünk ját-
szani. boldog, ha segítünk Neki főzni, 
és szomorú, ha a tesóm ver minket.

Anyát azért szeretem, mert kedves. 
Anya utál takarítani, sokkal jobban 
szeret velünk játszani. Akkor mérges, 
ha nem fogaduk szót a testvéremmel. 
Hát, inkább én nem szoktam szót fo-
gadni.

Anya kedves, és boldog, ha segítek 
Neki. Akkor is boldog, ha okos va-
gyok, vidám vagyok, és nem csinálok 
balhét, meg ilyesmi….Anya mérges, 
ha rosszul viselkedek. – Mikor szoktál 
rosszul viselkedni?- Hát, mind a hét 
napon, mindegyik napon. Anya akkor 
is mérges, ha beleszólok a felnőttek 
dolgába (egy kicsit szoktam).

Anya nagyon szeret engem, teljes 
szívéből. Azt szokta mondani, ha ha-
ragszik, akkor is szeret. Anya néha 
szomorú. Úgy szoktam megvigasztal-
ni, hogy azt csinálom, ami Neki a leg-
jobban vicces – bohóckodok.

Ha anya össze-vissza kapkod a 
konyhában, én segítek Neki – keve-
rem a levest.

Anya kedves, és Ő is szeret engem. 
Mindennél jobban, azt szokta monda-
ni. Én is ezt mondom Neki. Meg azt is 

szokta mondani, hogy úgysem találom 
ki, hogy mennyire szeret engem.

Azért szeretem anyát, mert szeret 
engem. Anya boldog, mert vagyok 
Neki. Anya mindig sok puszit ad ne-
kem, és örül, ha szedek Neki virágot. 
Mérges is szokott lenni, ha nem al-
szunk.

Anyát nagyon szeretem. Anya ak-
kor boldog, ha feltakarítunk, seprűvel 
és felmosóval.

Azért szeretem anyát, mert ad ne-
künk jó éjt puszit és játszik velünk, 
amikor szeretnénk. Anya akkor bol-
dog, ha megölelem, megpuszilgatom, 
és akkor mérges, ha nem fogadunk 
szót.

Anyát úgy szeretem meg, hogy 
megölelgetem. Anya mostanában nem 
nagyon boldog, mert sokat fáj a lába. 
Sokat segítünk anyának, jó, hogy min-
dent együtt csinálhatunk.

Azért szeretem anyát, mert sokat 
játszik velünk. Anya boldog, ha segí-
tünk Neki főzni, és szomorú, ha a test-
vérem ver minket.

Anyát azért szeretem, mert foglal-
kozik velem. Anya örül, ha jól viselke-
dem. Anyát a legjobban szeretem a vi-
lágon. Úgy szeretem, mint a szívemet!

a Mesevár Óvoda Katica  
csoportos óvodásai
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Kérjük híveinket, hogy akik meg-
tehetik, támogassák egy-egy rászoruló 
gyermek idei táborozását. Egy borí-
tékba betéve a támogatásra szánt ösz-
szeget juttassák el az atyákon keresztül 
a bodajki plébánia hivatalba. Előre is 
köszönjük támogatásukat!

A szokásos Fatimai engesztelő na-
pot a hónap 13. napján (a mai vasár-
nap) tartjuk Bodajkon: délután 5 órától 
elmélkedés, szentolvasó, litánia, kör-
menet, 6 órakor szentmise, este fél 9 
órakor szentóra. Buzdítjuk a híveket a 
közös imádkozásra; az engesztelő na-
pon való részvételre!

Szeretettel hirdetjük, hogy június 
18-19-20-án,„3Szentkút” elnevezés-
sel tematikus zarándoklatot szervez a 
bodajkikegyhelytől indulva a Mária Út 
Egyesület. Részletek a www.mariaut.
hu oldalon olvashatóak.

Jövő vasárnap a liturgiákon adunk 
hálát az idei tanévért. Szeretettel vár-
juk a hittanosokat. Egyben hálásan 
köszönjük hitoktatóink ez évi áldoza-
tos munkáját; gyermekeink, fitalajaink 
keresztény nevelését!

Bodajk

Szombat és vasárnap az esti 
szentmisék előtt háromnegyed 6 órá-
tól elimádkozzuk ünnepélyesen a 
lorettóilitániát.

Arany Ferenc tisztelendő úr diakó-
nusszentelésére készülve, neki szánt 
ajándékra gyűjtünk a jobb oldali mel-
lékoltárnál kihelyezett adománygyűjtő 
dobozba. Előre is köszönjük adakozá-
sukat!

Magyaralmás
Ahéten szerdán, június 16-án este 7 

órakor képviselőtestületi ülést tartunk a 
plébánián. Szeretettel várjuk a testületi 
tagokat az ülésre!

Liturgikus elmélkedés
Szent Ciprián püspök és vér-

tanúnak „Az Úr imádsága” című 
értekezéséből(Nn. 4-6: CSEL 3, 268-
270)

Az imádság alázatos szívből fakad-
jon!

Amikor imádkozunk, szavunkban 
és könyörgésünkben egyesüljön a fe-
gyelem a belső nyugalommal és a tisz-
telettudással. Jusson eszünkbe, hogy 
Isten színe előtt állunk. A ránk figyelő 
Isten tetszésére kell lennünk még test-
tartásunkkal és hanghordozásunkkal 
is. A tolakodó hangosan kiáltozik, a 
szerényhez viszont az illik, hogy csend-
ben mondja imáját. Elvégre is, oktató 
szavával arra intett az Úr, hogy a rej-
tekben imádkozzunk, magányos helyen, 
magunkra maradva, a szobánkban. Ez 
felel meg leginkább a hitünknek. Hi-
szen tudnunk kell, hogy Isten minden-
ütt jelen van, mindenkit meghall és lát, 
és magasztos fölségével a legtitkosabb 
rejtekhelyeket is betölti, amint meg 
van írva: Tán csak a közelből vagyok 
Isten – mondja az Úr –, s nem vagyok 
a távolból is az? Elrejtőzhet-e vala-
ki úgy a rejtekhelyen, hogy ne lássam 
meg őt? Vajon nem én töltöm-e be az 
eget és a földet? (Jer 23, 23-24) És ez 
is írva van: Az Úrnak mindenütt ott 
van a szeme, a rosszak és jók fölött 

egyaránt (Péld 15, 3).Amikor pedig a 
testvéreinkkel egy közösségbe gyűlünk, 
és Isten papjával együtt a szent áldoza-
tot mutatjuk be, akkor se feledkezzünk 
meg a tisztelettudásról és a fegyelem-
ről. Ne kiáltsuk világgá kéréseinket, ne 
használjunk szertelen szavakat. Azo-
kat a könyörgéseket, amelyeket szeré-
nyen illik Isten elé tárni, nem szabad 
nyugtalan bőbeszédűséggel előadni; 
Isten ugyanis nem a szavakra, hanem 
a szívekre hallgat. Miért is kellene ki-
áltozással figyelmeztetni őt, aki még a 
gondolatokat is látja? Maga az Úr tesz 
bizonyságot arról, hogy ő a gondola-
tokat is látja, amikor így szól: Miért 
gondoltok magatokban rosszat? (Mt 9, 
4) És másutt ezt olvassuk: Hadd tudja 
meg minden egyház, hogy én vagyok, 
aki a veséket és a szíveket vizsgálja 
(Jel 2, 23).Az alázatosságnak ehhez a 
szabályához igazodott gondosan Anna 
is, akiről a Királyok első könyvében 
olvasunk. Ő az Egyház előképe. Nem 
hangos könyörgéssel fordult Istenhez, 
hanem csendben, szerényen, szíve mé-
lyén imádkozott. Feltűnést nem keltve 
mondta imáját, de sugárzó hittel; nem 
kiáltozva, de annál inkább szívből. 
Tudta, hogy így hallgatja meg őt az Úr. 
Valóban meg is kapta, amit kért, mert 
szívből kérte, így mondja róla a Szent-
írás is: Anna csöndben imádkozott, 
csak ajkai mozogtak, hangja nem hal-
latszott. És az Úr teljesítette kérését (1 
Sám 1, 13). Ezt olvassuk a zsoltárban 
is: Szálljatok magatokba szívből, nyu-
govóra térve csendesüljetek! (Zsolt 4, 
5) A Szentlélek Jeremiás által is ugyan-
ezt tanítja és sürgeti: Mondjátok maga-
tokban: egyedül téged illet az imádás, 
Urunk (vö. Bár 6, 5).Aki imádkozik, 
szeretett testvéreim, jó, ha azt is tudja, 
hogyan imádkozott egyszer a farizeus 

egyházi hírek
„…Mikor tanítványaival magukra maradtak, mindent 

megmagyarázott nekik.”
Mk 4,34b

Dátum Időpont Helyszín Esemény

13. v. 17.00 Bodajk - kegytemplom Fatimai engesztelés

16. sz. 19.00 Magyaralmás Képviselőtestületi ülés

24. cs. 10.00 Székesfehérvár – Prohászka 
templom Diakónus- és papszentelés

26. szo. 15.00 Gúttamási Keresztelő Szent János 
születése templombúcsú

27. v. Bodajk - Szent Imre Zarándokház Hittantábor I.

Június

Közös programok
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és a vámos a templomban. A vámos 
nem volt elbizakodott, fel sem emelte 
a szemét, a kezét pedig nem tárta szét 
kihívóan, csak a mellét verte, megvall-
va a szívében rejlő bűnöket, és az Isten 

irgalmáért és segítségéért könyörgött, 
míg a farizeus csak önmagának tet-
szelgett. Mivel a vámos így imádkozott, 
méltó lett arra, hogy megszentelődjék. 
Üdvössége reményét nem a saját ártat-

lanságába vetette: hiszen nincs is sen-
ki, aki ártatlan lenne. Ő bűneit meg-
vallva alázatosan imádkozott, és Isten, 
aki megbocsát az alázatosaknak, meg 
is hallgatta imáját.

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

Egy falu életében a keresztek 
jelentős szereppel bírnak. Vannak 
megmagyarázhatatlan dolgok, kell a 
Jó Isten közbenjárása az életünk vé-
delmében, így településünk védelmé-
ben is. Ez a föld, az élettér ahol élünk, 
életünk itt zajlik. A régen itt élt embe-
rek úton, útfélen emlékeztetni akar-
ták magukat, bennünketutódaikat 
az örömhírre, lelki üdvösségünk 
fontosságára és Isten mindenek fe-
letti tiszteletére, az imádságra és az 
Istenfélésére. Ez az üzenet a múltból. 
Csókakőn az elődök üzenetét meg-
hallották az utódok, s ahol elpusztult 
a kereszt, oda újra felállították a rég 
elfeledett keresztet, ahol romba dőlt, 
ott újjáépítették, ahol nem volt, oda 
a 21. század embere állított, mert a 
keresztbe kapaszkodva tartunk Is-
ten országa felé. Mert Krisztus az 
út, mely Isten országába vezet. Az 
égtájak szerint tájolt körmeneti ke-
resztek körgyűrűként védik szűkebb 
otthonunkat, Csókakőt. A belső ke-
resztek folyamatosan emlékeztetnek 
bennünket hitünkre, az Istenbe ve-
tett hitre, mely mindig előrébb vitte a 
nemzetünket, a világot. A keresztek-
hez tartoznak történetek, legendák, 
a múlt ködébe vesző emberek, életek. 
A mostani írás igyekezett az életünk 
részévé vált köztéri csókakői keresz-
tek történeteit bemutatni, összefog-
lalni az esetleg elfeledett történeteket 
közkincsé tenni.

Varga-hegyi kereszt a keleti ke-
reszt. Az eredeti keresztet 1890-ben, 
az elbeszélések szerint egy borkeres-
kedő állította. Az első kereszt, fából 
készült és 1945-ig állt a jelenlegi kő-
kereszt helyén, egészen addig, amíg a 
szovjet támadás során meg nem sem-

misült. A legenda szerint a keresztet 
Isten dicsőségére egy Varga nevezetű 
székesfehérvári borkereskedő állítot-
ta, aki a kereszt felállítása előtt éppen 
Csókakőn járt, bort vásárolt. Úgy gon-
dolta, hogy a kellemeset összeköti a 
hasznossal és elhozta Csókakőre kirán-
dulni a feleségét és három gyermekü-
ket. A bor beszerzésén túl kirándultak 
az erdőben és a gyerekek nagy örömére 
megmászták a vadregényes Csókakői 
Várat is. A rengeteg élmény hatására 
elidőztek, a családfő egy kicsit a pin-
ce mélyén is elmaradozott, így késő 
délután indultak haza. A lovaskocsit 
borral bőven megrakták, annak módja 
szerint, ám feltűnt mindenkinek, hogy 
a kellemes nyárias melegből hirtelen 
hűvösebbre fordult az idő. A régi öre-
gek szerint május vége, június eleje 
lehetett, amikor hirtelen a jó idő meg-
változott, feketévé vált az ég alja és hir-
telen viharfelhők támadtak. A Csákbe-
rény felé vezető Orondi úti emelkedőn 
kapaszkodtak felfelé a lovak, miköz-
ben az idő egyre viharosabbá vált. A 
feleség a gyermekeket magához ölelve 
aggódó tekintetét férjére vetette, hiszen 
Székesfehérvár felől egy sárkányszerű 
felhő képében készült a vihar Csókakő-
re lecsapni. A lovak, amint a hegy tete-
jére a szűk kereszteződésbe értek sűrű 
záporesőbe kerültek. A lovaskocsit a 
vihar elérte, dörögni kezdett az ég, s a 
fogat mellé bevágott a villám. Ekkor a 
lovak megvadultak és vágtába kezdtek 
az úton lefelé, az Orondi Erdő irányá-
ba. A Varga nevezetű kereskedő nem 
tudta a lovakat megfogni, és ahogy a 
kocsi ugrott egyet a bakról leesett az út 
tövébe, ahol most a kereszt áll. A lovak 
rohanva húzták a kocsit asszonyostól, 
gyerekestől, boroshordókkal megra-
kottan Csákberény felé. Tehetetlenül 

szemlélte az esetet a borkereskedő, és 
azonnal imádkozni kezdett a Jó Isten-
hez segítségért mást nagyon nem tehe-
tett. Az imák és a felajánlások hatására, 
csodák csodájára, a lovak az Arany-he-
gyi út kereszteződése mellett se szó, se 
beszéd megszelídültek és a kocsi meg-
állt. Az idő kitisztult, és amilyen gyor-
san, hirtelen jött a vihar úgy el is ment. 
A család a nagy ijedelemben össze-
ölelkezve örültek egymásnak, hogy a 
haja száluk sem görbült, s kár sem érte 
a családot, mert egy csepp, annyi bor 
sem cseppent el a rohanó lovaskocsiról 
az értékes csókakői borból. A borkeres-
kedő nem feledte fogadalmát, amit a 
bajban tett, és 1890-ben a község védő-
szentjének Szent Donátnak az ünnepén 
fából Isten dicsőségére állította fel híres 
keresztjét, hogy csodás módon meg-
szabadította a vésztől Krisztus urunk. 
Ezt a keresztet Kovács Alajos csókakői 
plébános szentelte fel. A hegyet azóta, 
Varga-hegynek hívják a keresztet pedig 
Varga-hegyi keresztnek, amit a helyiek 
a régi körmenetekkor a keleti égtáj ke-
resztjeként használtak. A kereszt aztán 
elpusztult a Vörös Hadsereg által, ám 
Csókakő nem feledte annak helyét, 
és 2006-ban, az akkori polgármester 
Végh Konrád kezdeményezésére a 
Varga-hegyi keresztet az önkormány-
zati képviselők adományainak segítsé-
gével kőkeresztként helyreállították. A 
kereszt helyreállítását a polgármester, 
és a képviselők 50-50%-banfizették. 
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A keresztet tehát az akkori képviselő-
testület állíttatta fel újra: Végh Kon-
rád polgármester, Csöngedi Károly 
alpolgármester, Ábele Márton, Bognár 
Gábor, Fűrész György, Király Géza, 

Kiszely István és Sörédi Pál képvise-
lők. Az új Varga-hegyi keresztet pedig 
2006 augusztusában Szent Donát Napi 
Búcsúkor Gerendai Sándor plébános 
szentelte fel újra. A kereszt, azóta is 

ott áll, hirdetve hogy a hit ereje bizony 
csodákra képes!

Csókakő, 2021. január 25.      
Fűrész György Csókakő  

polgármestere

Sport Hírek
A VÉGÉRE TELJESEN EL-

FOGYTUNK
A Váralja SC Csókakő vezetése, 

ezt az idényt biztos vagyok benne, 
hogy nem zárja a szívébe. Ennyire 
gyengén nagyon régen szerepelt a 
csapatunk a bajnokságban. A tár-
saságot teljesen szétzilálta a koro-
navírus járvány, ami többször is le-
csapott csapatunkra, majd a teljes  
hitehagyás, motivácó vesztés, már 
nem egy hullámvölgybe, hanem szó 
szerint gödörbe taszította a csapatot. 
Össze, vissza játszottunk, sokszor 
kellett még azon is elgondolkozni, 
hogy kivel, és mikor is játszunk, 
mert sajnos a többi csapat is nehéz 
helyzetben volt, sokszor komplett 
csapatok betegedtek le. Ilyen baj-
nokságunk még nem volt, kissé ko-
molytalanná vált is emiatt a mi hoz-
záállásunk is, és maga a bajnokság is. 
Mindettől függetlenül befejeződött, s 
a 9. helyen végzett a csapatunk. Jö-
vőre folytatni fogjuk a bajnokságot, 
új tervekkel, új lendülettel, remél-
jük, hogy ennél jobb idényt zárunk 
majd.

13. forduló 2021. május 21. Söréd 
SE – Paulus Csókakő 3-0 (0-0)

Pénteki napra kérte a mérkőzés 
megrendezését a Söréd SE, amit a szö-
vetség elfogadott. A 13. fordulót a jár-
vány miatt megtizedelt csapatok miatt 
kellett még márciusban elhalasztani. 
Sajnos ezen a napon a munkavégzések 
miatt 6-an tudtunk volna kiállni, a Sö-
réd sem volt sokkal acélosabb, ám ők 
11-en megvoltak, így Sörédé lett a 3-0 
és ezzel együtt a három pont.

14. forduló 2021. május 30. 
Paulus Csókakő–Magyaralmás 2–5 
(2–2)

Vezette: Jakab Zoltán.
Csókakő: Weiger – Talos, Bitter, 

Kutassy (Kadlecsik), Jelena (Czira) – 
Szabó Sz., Simek (Nyevrikel Gábor), 
Nyevrikel Gergő (Bernáth), Koller – 
Grüll, Réti (Falusi).

Magyaralmás: Németh Zs. – Far-
kas G., Szántó, Stamber, Jaksa – Sütő, 
Rideg, Kalincsák, Hessl (Borbély) – 
Pap, Pencz (Szabó T.).

Gól: Réti (4.), Szabó Sz. (23.), ill. 
Sütő (11., 53., 80., 84.), Rideg (38.)

19. forduló 2021. május 9. Videoton 
BK – Paulus Csókakő 11 – 0 (5 – 0)

Vezette: Hadnagy András.
Videoton Baráti Kör: Gál L. – Ha-

jas (Jankovics), Németh D. (Molnár 
M.), Szabó G. (Barna), Balogh Á. – Ju-
hász L. (Csákány), Timár, Forró, Ma-
darász (Sasvári) – Molnár A., Harango-
zó. Vezetőedző: Juhász Gábor.

Paulus Csókakő: Weiger – Fa-
zekas, Bitter, Grüll, Jelena – Szabó 
Sz., Nyevrikel Gábor (Schwarcz), 
Nyevrikel Gergő, Czira – Koller, Réti.

Gól: Molnár A. (9., 16., 50., 69.), 
Forró (18., 20.0, 65., 83.), Hajas (39.), 
Balogh Á. (60.), Harangozó (88.).

A megyei III. osztályú labdarú-
gó-bajnokság 19. fordulójában Észa-
kon a Pázmánd már az első félidőben 
lemosta a pályáról a mindössze egy 
kezdőcsapatra való játékossal kiálló 
Tordas Fész Zrt. II. csapatát, a Diny-
nyés hasonlóképpen győzött a Kajászó 
ellen. Nyugaton a Videoton Baráti Kör 
együttese korántsem baráti módon in-

tézte el a Paulus Csókakő gárdáját, az 
Iszkaszentgyörgy pedig kilencgólos 
meccset nyert meg riválisával, a Sár-
szentmihállyal szemben. Délen a Bes-
nyő és a Vajta II csapatai nyitották ki a 
gólzsákot, ezt a Beloiannisz és a Rác-
almás együttesei szenvedték meg. Az 
előző 18. fordulóban szabadnaposak 
voltunk, majd a következő 20. forduló-
ban is szabadnaposak voltunk.

21. forduló 2021. június 6. Paulus 
Csókakő – Jenő 1-2 (1-0)

Vezette: Ruff István.
Csókakő: Weiger – Talos, Bitter, 

Kadlecsik (Réti), Kutassy (Schwarcz) 
– Jelena (Falusi), Szabó Sz., Grüll, 
Nyevrikel Gergő (Simek) – Czira, Kol-
ler (Fazekas).

Jenő: Szoboszlai – Kolmer Balázs, 
Vinter, Kolmer Bence, Zsolnai (Jakab) 
– Kiss L., Kormány, Cseh, Németh F. – 
Bauer, Tóth B.

Gól: Koller (7.), ill. Kolmer Balázs 
(59.), Németh F. (61.).

22. forduló 2021. június 13. Sár-
szentmihály – Paulus Csókakő 0-3 
(0-0)

A csapat a végére teljesen elfogyott, 
mentálisan és fizikai értelemben is. A 
betegség, sérülés miatt a 25 fős keret-
ből mindössze 10 játékos tudott volna 
elmenni Sárszentmihályra, így a mér-
kőzés elmaradt, és a három pontot a 
Sárszentmihály javára írták jóvá.

Csókakő, 2021. 06. 14.                                                                          
– VSC - 


