
1XXV. évfolyam 07. szám

Tisztelt Csókakőiek!

Elballagtak a Csókakői Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói. A 238 
éve fennálló iskolánk történetében, 
immár a 234. évfolyam búcsúzott 
az alma matertől. Minden tanulónk 
tovább tanul, felvételt nyert valame-
lyik középiskolába. A ballagó diák-
jainknak sok sikert kívánok, a ma-
gam és a képviselő-testület nevében 
is!

Újra szeretnénk felállítani a Csó-
kakői Kálváriát a vár felé vezető 
útra, a Zrínyi utcában. A kezdemé-
nyezés mögé beállt a Csókakői Bar-
kócaberkenye Egyesület. Tizennégy 
stációt szeretnénk felállítani, egy 
stáció felállításának költsége 250 
ezer Ft/db. Várjuk adományaikat a 
Csókakői Barkócaberkenye Egye-
sület bankszámlájára: 11736044-

20014115, közlemény: Csókakői 
Kálvária helyreállítására. Adomá-
nyaikat köszönjük!

Júniusban a járványügyi helyzet 
enyhülését követően több rendez-
vény került megrendezésre. Megtar-
tottuk az általános iskolai ballagást, 
a Szent Donát Borünnepet, a Nyug-
díjas Juniálist is. Civilszervezeteink 
is sorra rendezték meg összejövete-
leiket, közgyűléseiket az enyhítések 
hatására. Az elkövetkező időszakban 
számos programunk lesz, július 10-
én szombaton Eleven Events / No 
signal /NeverSayNeverDisco lesz a 
vár alatti Előadó téren. A tervezett 
Kárpátia koncert viszont július 23-
án elmarad. A Csókakői Szent Donát 
Napi Búcsú 2021. augusztus 8-án 
vasárnap lesz, de búcsúpénteken 
augusztus 6-án, és búcsúszombaton 
augusztus 7-én is lesz rendezvény 

a Sport utcában. Néptáncfesztivált 
tart a Barkócaberkenye Néptánc-
csoport augusztus 28-án és 29-én, 
majd a következő héten szeptember 
3-án, szeptember 4-én és szeptember 
5-én megrendezzük a XXII. Csó-
kakői Várjátékokat. A terveink sze-
rint október 9-én szombaton tartjuk 
a Csókakői Szüreti Felvonulást. A 
járványügyi helyzettel kapcsolatban 
minden zenés táncos rendezvényen 
védettségi igazolvány szükséges a 
részvételhez. A Szent Donát Napi 
Búcsúban, a Csókakői Várjátéko-
kon, a Csókakői Szüreti Felvonulá-
son erre a jelenlegi szabályozás sze-
rint nem lesz szükség a védettségi 
igazolványra. Mindenkit szeretettel 
várunk rendezvényeinkre!

Csókakő, 2021. július 2.                                                 
Fűrész György polgármester
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Ballagás

Kedves Kollégák!
Nehéz, de örömteli feladat 

volt az itt álló ballagó diákokat 
idáig eljuttatni. Köszönöm, hogy 
következetes, türelmes és tartós 
munkával a tudás megszerzésé-
re, megbecsülésére ösztönöztétek 
diákjainkat. Köszönöm mindazt 
a törődést, szeretetet, aggódást, 
amit az iskolai évek alatt kaptak 
tőletek tanulóink. Mi pedagógu-
sok évről évre ballagtatunk, szá-
mos osztályt végigviszünk, mégis 
tudjuk, hogy minden diák egysze-
ri és megismételhetetlen. Pedagó-
guspályánk mindenkori legszebb 
ismétlődése a ballagás. Kedves 
búcsúzó évfolyam! Kérünk ben-
neteket, hogy gyertek majd visz-
sza osztályfőnökötökhöz, taná-
raitokhoz, akik számára fontos a 
visszajelzés, osszátok meg velük 
életetek történéseit.

A ballagás napján mindenki 
várja –főképpen a 8.-os balla-
gáskor, hogy a tanárok, felnőttek 
útravalót adjanak a 14-15 éves 
diákoknak, akik életük egy je-
lentős szakaszát hagyják maguk 
mögött. Kicsit vége gyermekkor-
nak és most már a kiválasztott cél 
felé törekedve újabb állomás felé 
indulunk. A magyar nyelv cso-
dálatos kifejező erejét bizonyítja 
a ballagás szó maga, hiszen azt 
jelenti, hogy nem rohanunk, si-
ettünk, elszakadunk az iskolától, 
hanem megfontoltan, átgondoltan 
ballagunk át életünk következő 
szakaszába a megszerzett ismere-
tek, tudás birtokában.

A magyar szimbolizmus  

második generációjának egyik 
legnagyobb alakja, a sokat utazó, 
végül Amerikába emigráló, de 
mindig a gyökereit kutató Márai 
Sándor gondolata is tulajdonkép-
pen az életünkről szól:

„ Az utakat sokáig nem érti 
meg az ember. Csak lépdel az uta-
kon és másra gondol. Néha széles 
az egyik út, aszfaltos, néha rögös, 
barázdás, meredek. Az utakat so-
káig csak alkalomnak tekintjük, 
lehetőségnek, melynek segítségé-
vel elmehetünk a hivatalba vagy 
kedvesünkhöz vagy a rikkantó 
tavaszi erdőbe.Egy napon meg-
tudjuk, hogy az utaknak értelmük 
van: elvezetnek valahová. Nem 
csak mi haladunk az utakon, az 
utak is haladnak velünk. Az utak-
nak céljuk van. Minden út össze-
fut végül egyetlen közös célban. S 
akkor megállunk és csodálkozunk, 
tátott szájjal bámészkodunk, cso-
dáljuk azt a rejtelmes rendet a sok 
út szövevényében, csodáljuk a su-
gárutak, országutak és ösvények 
sokaságát, melyeken áthaladva 
végül eljutottunk ugyanahhoz a 
célhoz. Igen, az utaknak értelmük 
van. De ezt csak utolsó pillanat-
ban értjük meg, közvetlenül a cél 
előtt.”

Kedves Búcsúzó Diákok!
Most biztosan azt is érzitek, 

hogy az út, melyre nyolc évvel 
ezelőtt léptetek talán túlságosan 
is gyorsan fogyott el. Hogy még 
maradtak ki nem használt lehe-
tőségek, hogy még meg kell sze-
rezni néhány gólt vagy kosarat. 
Azért bízom benne, hogy a szü-

Iskolai Hírek
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netek forgataga, a diákprogramok 
és a tanítási órák emlékezetes 
poénjai mellett talán hiányoz-
ni fognak a különös izgalommal 
megélt számonkérések is. „Meg-
tanultam, hogy mindenki a hegy-
tetőn akar élni, anélkül hogy tud-
ná, hogy a boldogság a meredély 
megmászásában rejlik.” - írja 
Wass Albert. Ne keressétek tehát 
az igazi munka és teljesítmények 
nélkül kiadott bizonyítványok 
csalóka világát. A sikerért, a tu-
dásért mindig meg kell dolgozni.  
Igyekezzetek megérteni mindent, 
de egy-egy területen mélyedje-
tek el az átlagosnál jobban. Ettől 
lesztek egyediek, érdekesek. Sose 
legyetek szürke átlagemberek.

Ha hűek lesztek ezekhez az ér-
tékekhez bárhová sodor is az élet 
van egy horgonyotok, ami mindig 
biztos kapaszkodó minden vihar-
ban. A legfontosabb, hogy ne fél-
jetek soha tiszta szívvel szeretni.

 
„Nemes szép élethez 
nem kellenek nagy cselekedetek 
Csupán tiszta szív 
és sok, sok szeretet.”

(Pázmány Péter)

Régi hagyomány iskolánkban, 
hogy a 8. osztályos tanulók közül 
egy tanuló a dicsőségtáblára ke-

rül és aranymedállal jutalmazzuk. 
Ebben a tanévben Appel Maja 
Virágot választotta a tantestület 
méltónak a díjra. Gratulálunk!

A 8. osztályban kitűnő tanul-
mányi eredményt elért tanulók 
könyvjutalmat kapott: Nagy Vik-
tória, Varga Jonatán.

Jeles tanulmányi eredményt 
ért el Appel Maja Virág, Fehér 
Elizabet.

Kiemelkedő közösségi munká-
jáért Appel Maja Virág, Schmidt 
Iringó, Rideg Gábor kapott elis-
merést.

Tanulóink a versenyeken elért 
kiemelkedő teljesítményért dísz-
oklevelet kaptak.

Az országos német nyelvű 
képregénykészítő versenyen elért 
I. helyezésért Nagy Viktória, III. 
helyezésért Pesti Borbála.

A Megyei Pénzokos Kupán el-
ért, II. helyezésért, Könnyű Ákos, 
Kiszely Vince, Raposa Zoltán 
Bálint.

A német DSD-I B-1-es szin-
tű sikeres szóbeli nyelvvizsgáért 
Raposa Zoltán Bálint, Kiszely 
Vince Mór, Schmidt Iringó, 
Appel Maja Virág.

Köszönöm nektek, hogy ered-
ményeitekkel dicsőséget szerez-
tetek iskolánknak!

Bócz Éva
tagintézmény-vezető

Nyári szünet:
2021. június 16-tól augusztus 31-ig
Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)
Ügyeleti napok a nyári szünetben:
Kéthetente szerdán 9- 13 óráig
2021. július 14.
2021. július 28.
2021. augusztus 11.
2021. augusztus 25.
Elérhetőségek: 
telefon: 22/583-016
e-mail: csisk2@gmail.com
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KISPESTI OVISOK JÁR-
TAK NÁLUNK

Szerdán 2021. június 23-án 
dél¬előtt Kispest delegációját 
fogadták a helyi óvodában. A fő-
városból érkező gyermekek álla-
tokat is néztek, sőt traktoros fo-
gattal is bejárták a települést.

Tizenhat ovist és a velük ér-
kező felnőtteket várta a csókakői 
Mesevár Óvoda apraja-nagyja. 
Vezetőjük, Tóthné Giczi Ildikó 
meleg szeretettel és jéghideg fa-
gyival és házi túrós süteménnyel 
fogadta a nagyvárosból érkező-
ket.

A Kispesten működő, magas 
házak közé szorított Szivárvány 

Óvoda küldöttségét Horiczáné 
Szemere Krisztina óvodapedagó-
gus vezette, aki elmondta:

– Az Így tedd rá program ke-
retében próbáljuk Pesten felele-
veníteni a néphagyományokat, 
és ennek szerves részét képezi 
az ének, a zene és a néptánc is. A 
csókakői testvéróvodában meg-
nézhetjük, hogy itt hogyan zajlik 
a nevelés, milyen programokkal 
teszik színessé, érdekessé a gyer-
mekek mindennapjait.

Az apró küldöttség fogadá-
sánál jelen volt Fűrész György, 
Csókakő polgármestere is. – Né-
hai miniszterelnökünk, a móri 
születésű Wekerle Sándor szeret-

te Csókakőt és az itt termő ezer-
jót, amelyre büszke településünk. 
A politikust nemcsak itt, hanem 
választott hazájában is nagy tisz-
telet övezi, ezért fűztük szoro-
sabbra a barátságot Kispesttel.

Csókakő, 2021. június 24.                                                                    
Forrás: feol/pjd

Tűzoltó Hírek

Libatojás nagyságú jég 
verte el a somogyi települést 
Kadarkútat

Azt gondoltuk, hogy a júniu-
si hónap már uborkaszezon lesz, 
ám ez nem így volt, a természet 
és az emberi felelőtlenség most 
is adott munkát. Szerencsére Fe-
jért elkerülte az a tomboló vihar, 
mely iszonyatos károkat okozott 
a szomszédos megyékben. A 
péntekre beígért felfrissülés erős 
széllel, sok esővel és több helyen 
nagy méretű jéggel érkezett meg 
Somogyba. Kadarkúton szétverte 
a házak tetejét a libatojás nagysá-
gú jég.

Ennek a településnek a megse-
gítésére indult el a Csókakő Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület négy 
tagja, a közösségi oldalunkon 
adtunk hírt erről. Óriási pusztítás 

várt bennünket, két utcában lé-
nyegében nem maradt épen egy 
tető sem. Szerencsére a velünk 
tartó önkénteseinktől nem volt 
idegen a tetőn végzett munka, de 
segítettünk a romeltakarításban, 
és az értékek mentésében. Hála 
Istennek bennünket elkerült a 
tomboló természet ereje, de úgy 
éreztük, hogy nem hagyhatjuk 
magukra a bajba jutott somogyi 
polgártársainkat, akik nagy öröm-
mel fogadták a Csókakőről érke-
ző segítséget. A Nivával megpa-
koltan érkeztünk, ahol a bevetés 
során sajnos a váltója a kocsink-
nak meghibásodott, ám a négy 
fős legénységünk épségben, gond 
nélkül hazaért. Köszönetet mon-
dunk Weiger Lajosnak, Weiger 
Balázsnak, Rozsnyai Dominknak 
és Molnár Norbertnek a hősies 

helytállásukért, segítőkészségü-
kért!

Június 24-én a 81-esen tömeg-
szerencsétlenség történt Móron, 
sajnos egy halott és több sérült is 

óvódai Hírek
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volt a területen. Hivatalosan nem 
vettük részt a mentésben, ám több 
tagunk a baleset helyszínén tar-
tózkodva részt vett a mentésben, 
akár önkormányzati tűzoltóként, 
akár utasként aktivizálva magát. 
Megdöbbentő volt a baleset, ké-
rünk mindenkit a felelős közleke-
désre, az odafigyelésre, a türelem-
re, mert a felelőtlenség, a figyel-
metlenség ember életekbe kerül! 
Három személyautó balesetéhez 
riasztottak bennünket, amijúnius 
26-án szombat délután történt 
Csákberényben, a Dózsa utcában. 
A helyszínre a székesfehérvári 
hivatásos, valamint a csákberényi 
és csókakői önkéntes tűzoltókat 
riasztották, akik megkezdték a 
műszaki mentési munkálatokat. 
Az érintett útszakaszon félpályán 
haladt a forgalom. Mint kiderült 

az autóvezető ittasan vezetett, s 
így okozott balesetet. Úgy tűnik 
számunkra, hogy néhány ember-
nek sem a törvény, sem a felelős-
ségérzet, sem a lelkiismeret nem 
szab határt…

Június 18-án Weiger Lajos 
egyesületünk elnöke részt vett 
a Csókakői Általános Iskola 8. 
osztályos tanulóinak ballagásán, 
ahol megköszönte azon 8. osz-
tályos tanulók munkáját, akik 
részt vettek a tűzoltó fakultáción, 
kiképzésen. Bíztatott elnökünk 
minden iskolást arra, hogy csat-
lakozzanak vállalásunkhoz, hogy 
megfelelő utánpótlás biztosítsa 
az önkéntes tűzoltóink utánpótlá-
sát, vagy akár később hivatásként 
válasszák ezt a szép szakmát, és 
legyenek tűzoltók.

Tűzgyújtási tilalom lé-

pett érvénybe - fokozottan 
figyeljenek!Június 24-étől csütör-
tök óta tűzgyújtási tilalom van ér-
vényben Magyarország teljes te-
rületén. Ez azt jelenti, hogy még 
a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos 
tüzet gyújtani erdőkben, fásítá-
sokban, facsoportokban, útszéli 
fasorokban és ezek 200 méteres 
körzetében!A hőség miatt száraz 
a növényzet, a legkisebb figyel-
metlenség is hatalmas tűzhöz 
vezethet. A tűzoltókat idén több 
mint 5150 alkalommal riasztották 
szabadtéri tűzhöz, a leégett terü-
let nagysága 5140 focipályát ten-
ne ki.Kérjük az országos és a he-
lyi tűzgyújtási tilalom betartását!

Csókakő, 2021. 07. 01.                                               
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Polgárőr Hírek

Tisztelt Csókakőiek!

A júniusi hónapban is számos 
feladatot kellett elvégeznünk, hő-
ségriadó is volt, sajnos a 81-esen 
az emberi felelőtlenség újabb 
áldozatokat szedett. Ebben a jú-
niusi hónapban már nem kellett 
temetéseket biztosítanunk, s re-
méljük a járványügyi helyzet ja-
vulását követően kevesebb ilyen 
jellegű feladat vár ránk, ám júli-
usban már két temetés biztosítá-
sa is vár ránk a Rákóczi Ferenc 
utcában. 

Sajnos halálos végkimenete-
lű volt az a baleset, amely júni-
us 24-én délután történt a 81-es 
úton. A rendőrség tájékoztatása 
szerint balesetben egy ember el-
hunyt, több mint tíz személy pe-
dig megsérült. „egy Győr felől 

Székesfehérvár irányába közle-
kedő kisbusz hátulról nekiütkö-
zött az előtte haladó és forgalmi 
okok miatt megállni kényszerü-
lő személyszállító kisbusznak, 
amely az ütközés következtében 
áttért a menetirány szerinti bal 
oldali forgalmi sávba, ahol ösz-
szeütközött egy szemből érkező 
tehergépjárművel. Ezt követően a 
balesetet okozó kisbusznak hátul-
ról nekiütközött egy ugyancsak 
Győr irányából Székesfehérvár 
felé tartó személygépkocsi. A 
balesetben egy férfi olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a 
helyszínen életét vesztette, több 
mint tíz személy pedig megsérült. 
” A súlyos tömegbalesetben a 81-
es főúton az egyik mikrobuszban, 
az egyik polgárőrtársunk is jelen 
volt, Mórnál, a Székesfehérvár-

hoz közelebb eső részen. Infor-
mációink szerint mikrobusz, ka-
mion és személygépkocsi is érin-
tett volt a balesetben. Két mentő-
helikopter és a katasztrófavédők 
is nagy erőkkel részt vesznek a 
mentésben, mert több sérültet is 
el kell látni, menteni kell az au-
tókból. A mentőegységek meg-
érkezése előtt a helyszínen lévő 
utasok, autóvezetők, önkéntes 
tűzoltók, polgárőrök megkezdték 
a mentést.A rendőrök az érintett 
útszakaszt lezárták, a forgalmat 
Mór felé terelték.

Hőségriadót rendeltek június 
29-én. A Csókakői Polgárőrség 
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kezdeményezésére az önkor-
mányzat és a polgárőrség a Pos-
tahivatal előtt 4 fővel vízosztásba 
kezdett. A polgárőrség részéről 
Fináncz Imre, Fináncz Imréné 
Marcsi, Steiner Sándor és Steiner 
József polgárőrök hajtották végre 
a feladatot. Önzetlen munkájukat 
ezúton is köszönjük!

Az elmúlt időszakban sok te-

metés volt a faluban. A megnö-
vekedett forgalom miatt a teme-
tések zavartalansága érdekében 
a Rákóczi Ferenc utca temetői 
szakaszát a Csókakői Polgárőrség 
ilyenkor lezárja. Kérjük, hogy te-
metések időpontjait figyeljék a 
hirdető táblákon, mivel ilyenkor 
a temető rendtartása szerint sír-
gondozási 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 ez-
úton is köszönjük!

Csókakő, 2021. 07. 01.                                                                    
Csókakői Polgárőrség

SZENT DONÁT BORÜNNEP ÉS KÁRPÁT-
MEDENCEI BORRENDEK ORSZÁGOS TA-
LÁLKOZÓJA

A csókakői ballagást követően a Csókakői Ál-
talános Iskolából indulva 2021.06.19-én rendez-
te borrendünk a 20. születésnapi rendezvényét, 
a borünnepünket. Ekkor látjuk vendégül a meg-
hívott hazai borrendeket, borbarát társaságokat, 
a határainkon túl élő borrendek képviselőit és 
a borkirálynők szépséges csapatát. Sokan eljöt-
tek, sok borrenddel voltunk együtt. Vendégeinket  
Bognár Gábor nagymester és Fűrész György pol-
gármester köszöntötte. Borrendünk egy új tagot, 
borlovagot avatott, dr Szelp Judit személyében. Ez-
után a résztvevők felvonultak a vár alatti rendez-
vénytérre, útba ejtve sok barátot, pincét, ahol pazar 
vendéglátásban volt részünk. Az iskolai reggelizte-
tést követően a Szent Donát Plébánia Templomba 
vezetett az utunk, ahol Oravecki Attila káplán üd-
vözölte a megjelenteket, és mondott áldást a felvo-
nulókra, egy közös ima keretében. Ezt követően a 
Szent Donát szobránál Fűrész György polgármes-
ter, borlovagi minőségében megitatta Szent Donát 
védőszentünket. A hagyomány szerint, ha a Szent 
Donát pohara elnyeli a bort, akkor itt vége a menet-
nek, és megköszönjük vendégeink részvételét a ren-
dezvényen, amennyiben kicsordul a pohárból a bor, 
úgy jó termés volt, van bőven bor a vendégeinknek, 
így folytatódik a menet Szent Flóriánhoz, és onnan 
a pincékhez. Nagy izgalommal várták a pohárnál a 
bortöltés eredményét a résztvevők, de ahogy min-
den évben, most is túlcsordult a pohárban az ezerjó, 
így folytathatta a nemes közönség aborrendi mene-

tet a vár felé. Szent Flóriánhoz vezetett az utunk, 
ahol a Tűzoltószertár előtt Weiger Lajos tűzoltó 
elnök, önkormányzati képviselő a móri Ertl Pince 
borát kóstoltattaa vendégeinkkel. Itt a Barkóca-
berkenye rügyecskéi, és kicsinyei lepték meg egy 
színvonalas néptáncműsorral a borlovagokat. A kö-
vetkező állomás a Tordai Kettős Kereszt előtti tér 
volt, ahol Jelena László Pincéjének kiváló ezerjói 
várták az Aranyhegyről a nagyérdemű közönséget. 
Jelena László önkormányzati képviselő borai meg-
állták a helyüket a borszakértők körében, s kivá-
ló bor dalra is fakasztotta a résztvevőket a téren, 
ahol a nemzeti imádságunkat a magyar Himnuszt 
énekelték el borlovagok és kisérőik. Ezt követően 
a Kis Pince, Kis Miklós borosgazda és felesége 
Kisné Németh Ibolya várta a felvonulókat kiváló 
borokkal. Előkerült a Kis Pince különlegessége is, 
a sárgamuskotály, aminek borával kínálták a részt-
vevőket. A Kis Pincét a nemrég felújított Förhécz-
Zichy Pince várta, ahol Förhécz Sándor és kedves 
felesége Förhécz Sándorné Márta várta a vendége-
ket. A kellemes időben a rövid látogatás hosszúra 
sikeredett, hiszen a kiváló éghajlattal rendelkező 
Zichy Pincemarasztalta a rendkívüli hőségben a 

Borrendi Hírek
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felvonuló lovagsereget. A Zichy Pincét a Szili Pin-
ce követte a Dobó Katica közben, amit a népnyelv 
ma már a pincéről Szili köznek hív. Itt is kiváló bo-
rokkal olthatták a szomjukat a vendégeink, akik éh-
ségüket is csillapíthatták borkorcsolyákkal. A Szili 
Pincét követően a Nagy-Magyarország tér volt a 
cél, ahol vers, és újabb néptánc várta a vendégein-
ket, megemlékeztünk a június 4-i gyásznapról, és 
megkoszorúztuk a Kárpátok Őre Szobrot. Ezt kö-
vetően a vár alatti rendezvény téren finom ebéddel 
vártuk vendégeinket. Utána zenés táncos műsorok 

és hosszú baráti beszélgetések következtek. Vacso-
ra után késő estébe nyúlóan dalra fakadt a társaság, 
majd éjfél közeledtével elköszöntek vendégeink. 
Köszönjük vendégeinknek hogy eljöttek, ezzel 
megtisztelték rendezvényünket. A rendezvényt se-
gítőknek, állomások gazdáinak, a szakácsoknak, a 
fennforgóknak, pakolóknak, mindenkinek, aki va-
lamilyen módon segített ezúton is köszönjük a sok-
sok segítséget!

Csókakő, 2021. 07. 01.                                                    
Szent Donát Borrend

Barkócaberkenye Hírek

MEGINDULT AZ ÉLET A 
BARKÓCA HÁZA TÁJÁN

A Barkócaház felújítása, és 
építése mellett, megindultak a 
fellépések is, sorba jönnek a meg-
hívások, és komoly feladatok vár-
nak egyesületünkre. 

Az első ilyen nagy progra-
munk, ahol az egyesületünk fel-
lépet a június 19-én megtartott 
Szent Donát Borünnep és Kár-
pát-medencei Borrendek Orszá-
gos Találkozója volt, ahol a Szent 
Donát Borrend a fennállásának a 
20. évfordulóját is ünnepelte. A 
rendezvény szervezésében segí-
tettük a borrendet, rügyecskéink 
Bognár Kata vezetésével léptek 
fel a borrendi lovagok nagy örö-
mére. A nagyobb táncosaink, a 
trianoni ünnepségre előadott tán-
cot járták el a Nagy-Magyaror-
szág téren, ahol a felvonulók ne-
vében is, megkoszorúztuk a Kár-
pátok Őre szobrot, így emlékezve 
összetartozásunkra. Versekkel is 
készültünk a felvonulás alatt, a 
Tordai Kettős Keresztnél Nyer-
ges Réka, a Nagy-Magyarország 
Emlékműnél Balázs Eszter és 
Volenter-Búzás Ábel szavalta el 
a programhoz illő hazafias ver-

seket. A barkócás fiúk segítettek 
a várszínpadnál a vendéglátás-
ban, és a felszolgálásban, s mind-
emellett táncra is perdültek a lá-
nyokkal a vár alatti Előadó téren 
tovább fokozva a jó hangulatot a 
rendezvényen.

A borünnepet követően továb-
bi feladat várt ránk, hiszen egye-
sületünk nemzetközi fellépésre 
utazott el a Vajdaságba, Szerbiá-
ba. Bajmokra vezetett az utunk, 
ahol részt vettünk tizenegy nép-
táncossal 2021. június 26-án az 
58. Bajmoki Néptáncszemlén. A 
túrán megismerkedtünk a Vajda-
ság történelmével, a helyi magyar 
közösséggel, kapcsolatokat épí-
tettünk ki, ellátogattunk Szabad-
kára, a Palicsi tóra. A két napos 
túráról rengeteg tapasztalattal és 
élménnyel érkeztünk haza.

Az elkövetkező időszakban 
július végén Csókakő testvérte-
lepülésének meghívására Len-
gyelországba Byczynába utazunk 
a Biskupicei Várba. A Rákóczi 
Szövetség Csókakői Alapszerve-
zetének jóvoltából a 14 év alatti 
tagjaink pedig Sátoraljaújhelyre 
utaznak táborba. Augusztus 8-án 
részt veszünk a Szent Donát Napi 

Búcsúban, majd augusztus utol-
só hétvégéjén augusztus 28-29-
én a Barkócaberkenye Egyesület 
fennállásának 10 évfordulója al-
kalmából Néptáncfesztivált ren-
dezünk a vár alatti Előadó téren, 
ahol több néptánccsoportot is 
várunk majd.A következő hé-
ten szeptember 4-én fellépünk a 
XXII. Csókakői Várjátékokon, 
majd október 9-én a Csókakői 
Szüreti Felvonuláson táncoljuk 
végig az utcákat.

A Csókakői Kálvária helyre-
állítását célozta meg több szerve-
zet és magánszemély. Az egykori 
Csókakői Kálváriát, ami a Rákó-
czi Ferenc utcában állt a Szovjet 
tankok 1945 márciusában rom-
bolták le. Egyesületünk vezetése 
úgy döntött, hogy a kezdeménye-
zésnek szervezeti keretet adva 
megkezdjük a gyűjtést a helyre-
állítás költségeinek közadako-
zásból történőfinanszírozására. 
Az új Csókakői Kálváriát, azon-
ban nem a Rákóczi Ferenc ut-
cában, hanem a vár felé vezető 
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úton a Zrínyi Miklós utcában 
építjük fel. Az áthelyezésnek két 
oka van, egyrészről a Rákóczi 
utcában az elmúlt évek beépíté-
sei és a kialakult forgalom miatt 
már szűk lenne a hely egy ilyen 
műemlékegyüttes visszaállítá-
sára. Másrészt, a Zrínyi utcában 
több hely áll rendelkezésre, vala-
mint itt halad el a Mária út, és a 
Kék túra útvonal is és a kálvária 
fel fogja vezetni a kirándulót, a 
hívőt, a zarándokot a Csókakői 
Várba, ezen belül pedig a Várká-
polnába. A kálvária 14 stációból 

fog állni aminek felépítési költsé-
ge 250 000 Ft/darab lesz. Kérjük, 
hogy aki adományával szeretné 
segíteni vállalásunkat a követke-
ző bankszámlára történő utalással 
teheti meg támogatását a cél ér-
dekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCA-
BERKENYE EGYESÜLET 

B A N K S Z Á M L A S Z Á M : 
11736044-20014115

KÖZLEMÉNY: 
CSÓKAKŐI KÁLVÁRIA 

HELYREÁLLÍTÁSÁRA

Segítségüket előre is köszön-
jük, és várjuk közösségünk ado-
mányait, hogy Csókakőnek le-
gyen újra kálváriája!

Csókakő, 2021. július 2.                                              
Barkócaberkenye  

Néptánccsoport

NYUGDÍJAS JUNIÁLIS CSÓKAKŐN
A Nyugdíjas Szervezetek Életet az Éveknek 

Fejér megyei szervezetének juniálisára várták szer-
dán a nyugdíjasklubokat és tagjaikat a csókakői vár 
alatt, ahol kulturális programokkal, ízletes gulyás-
levessel és kisebb bemutatókkal készültek a rende-
zők.

Az országos szövetség több mint harminc éve 
alakult, és ma is több tízezer nyugdíjas életében tölt 
be fontos szerepet. Ahogy azt Greskó Gáborné me-
gyei elnöktől megtudtuk, az idei eseményen mint-
egy 25 település nagyjából 30 nyugdíjasklubjának 
tagjai vettek részt. – Ezeknek az alkalmaknak az 
egyik célja, hogy a megye szép helyeire látogas-
sunk el. Legutóbb, 2019-ben Fehérvárcsurgón jár-
tunk és a kastély parkjában tartottuk a rendezvényt, 
de voltunk már például Soponyán a Fácánoskertben 
is. Eddig minden évben szép időnk volt, ez szeren-
csére az idén sem volt másként – mondta az elnök.

Ami a programot illeti, a színpadon egész nap 
egymást váltották a fellépők – jöttek táncosok, 
énekkarok, versmondók és volt zenekar is, sőt né-
hány kézműves is elhozta a portékáit. Mindezeken 
fe¬lül természetesen a várat is be lehetett járni, és 
nem utolsósorban egy olyan társasjátékot is be-
mutattak, amely amellett, hogy remek közösségi 
elfoglaltság és életkorra való tekintet nélkül bár-
ki játszhatja, kiváló agytorna is egyben. Gyakran 
mondják, hogy az idősek testi és lelki egészségéhez 

Nyugdíjas Hírek

is nagyban hozzájárul, ha közösségben maradnak és 
rendszeresen tornáztatják az agyukat, így szellemi 
frissességüket is megőrizhetik.

Az egész napos program hivatalosan kora délután 
zárult, de mindenki addig maradhatott és folytathat-
ta a beszélgetést a júniusi napsütésben, ameddig jól 
érezte magát.

A Juniális szervezését a Csókakői Nyugdíjas Klub 
és a Csókakő Községi Önkormányzat vállalta magá-
ra. Ezúton is köszönjük a Csókakői Nyugdíjas Klub 
tagjainak munkáját, és a Csókakői Polgárőrség se-
gítségét a rendezvény biztosításában, és a forgalom 
irányításában.

Csókakő, 2021. június 25.                                                                  
forrás: feol/BB/FGY
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A jövő vasárnap lesz templo-
mainkban a„Péterfillér”-gyűjtésa 
Szentszék javára. Hirdetjük, hogy 
a csókakői Szent Donát Napi Bú-
csú 2021. augusztus 8-án vasárnap 
lesz megtartva.

Vértessomlói búcsú jövő vasár-
nap, július 4-én kerül megrende-
zésre. Különösen is hívjuk azokat 
a családokat, akik gyermekáldásra 
várnak, vagy gyermek születésére 
készülnek. A szentmise keretében 
értük is imádkoznak, és a Gyerme-
ket hordozó Szűz Mária közbenjá-
rását kérik, őket áldásban részesí-
tik. A zarándokok körmenete ½ 10 
órakor indul a falu kápolnájától a 
kegytemplomhoz, ahol 10 órakor 
kezdődik a szabadtéri szentmise, 
melyet a megyéspüspök atya ce-
lebrál.

A Magyar Katolikus Püspö-
ki Kar rendelkezése értelmében 
jövő vasárnaptól nem kötelező a 
templomokban a maszk haszná-
lata, továbbá lehet feltölteni szen-
teltvízzel a szenteltvíztartókat, 
illetve lehet nyelvre áldozni is és 
a békeköszöntés történhet kézfo-
gással is.Kérjük, hogy a csengős 
perselyezésfelajánlás alatti régi 
rendjét is állítsák vissza! Termé-
szetesen mindenkinek a saját fe-
lelősségére van bízva a szabályo-
zások eltörléseután a saját és kör-
nyezete egészségének megóvása és 
védelme!

Július hónapban és augusztus 
első két hetében (augusztus 15-ig) 
a hétköznapi liturgiák a bodajki 
hétköznapi és a magyaralmási 
pénteki szentmisék, illetve az 
elsőpénteki liturgiák kivételével a 

hittantáborok és szabadságolások 
miatt elmaradnak (Isztimér kedd 
17.00, Fehérvárcsurgó, Csókakő 
csütörtök 17.00, 18.00, Söréd pén-
tek 17.00).

Közös bodajki plébánia hivata-
lunk július 1-től új munkarendben 
tart nyitva; hétfőn délután 2-től, 
5-ig, szerdán reggel fél 9-től fél 
12-ig, illetve délután 2-től, 5-ig, 
illetve pénteken délelőtt reggel fél 
9-től, fél 12-ig. Megértésüket előre 
is köszönjük! Külön bejelentkezés-
re természetesen ezen időpontokon 
kívül is tudjuk fogadni a kedves 
híveket.

A jövő héten elsőpénteken újra 
elkezdjük a betegek rendszeres 
látogatását. Kérjük, értesítsék a 
betegeket arról, hogy a szokott 
rend szerint visszük számukra az 
Úrjézust jövő pénteken. Emellett 
kérjük, hogyha tudnak olyan idős 
testvérről, aki ellátást kér, azt is 
jelezzék az atyák felé, szeretettel 
visszük a keresztet hordozó Jé-
zust azokhoz, akiknek különösen 
is szükségük van betegségük, vagy 
életállapotuk következtében a jó 
Isten megerősítő szeretetére.

Bodajk
Július 2-án, pénteken, Sarlós 

Boldogasszony ünnepén kegy-
templomukban délelőtt fél 10 óra-
kor is imádkozunk ünnepi szentmi-
sét.

A pénteken megtartott képvi-
selőtestületi ülésen határozatot fo-
gadtunk el, hogy 2021. július 1-től 
nem engedélyezzük tovább a kato-
likus temetőben az elbontott sírem-
lékek ideiglenes tárolását. Sajnos 
az elmúlt években erősen megnö-
vekedett az elbontott és vissza nem 
állított beton sírkövek száma, amit 
temetőnkben tovább nem enge-
dünk deponálni. Az idáig tárolt sír-
emlékeket ez év végéig a tulajdo-
nosnak kötelessége elszállíttatni. 
Köszönjük megértésüket!

Csákberény
Jövő vasárnap a szokásos „Pé-

ter-Pál napi” fogadalmi hagyo-
mánynak megfelelően imádko-
zunk a szentmise után településünk 
temetőjében. (Kérjük, hogy a te-
metőbe mindenki lehetőleg gépjár-
művel érkezzék, hogy a szentmise 
után közvetlen tudjuk kezdeni az 
imát.)

egyházi hírek
„ Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok  

tökéletes!”
Mt 5,48

Dátum Időpont Helyszín Esemény

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

2. p. Elsőpéntek, betegek látogatása

10.00 Vértessomló Sarlós Boldogasszony búcsú

Bodajk - Szent Imre Zarándokház Hittantábor II. - alsós

Templomainkban „Péterfillér” - gyűjtés

Június

Július

4. v.

Közös programok
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Liturgikus elmélkedés
Ima lelki hivatásokért (II. Já-

nos Pál 1993) 

Úr Jézus Krisztus, lelkünk Jó 
Pásztor, Te, aki ismered juhaidat 
és tudod, hogyan lépj be az em-
ber szívébe, nyisd meg azoknak a 
fiataloknak az értelmét és szívét, 
akik életük számára egy igaz szót 
keresnek és várnak. Segítséged-
del érezzenek rá arra, hogy csak 
megtestesülésed titkában talál-
nak teljes világosságra. Önts bá-

torságot azokba, akik tudják, hol 
keressék az igazságot, de félnek 
attól, hogy túl sokat kívánsz tő-
lük. Erősítsd meg azokat a fiata-
lokat, akik szívesen követnének 
Téged, de nem tudnak úrrá lenni 
bizonytalanságukon és félelmei-
ken, ezért inkább más hívásokra 
hallgatnak, és céltalan utakon bo-
lyonganak. Te, aki az Atya Igéje 
vagy, a teremtő és megváltó Ige, 
az Ige, aki megvilágítja és meg-
erősíti a szíveket, győzd le Lel-
ked által a tétovázók ellenállását 

és habozását! Önts bátorságot a 
meghívottakba, hogy szeretetben 
tudjanak válaszolni :”Íme, itt va-
gyok, engem küldj” (Iz 6,8)! Szűz 
Mária, Izrael szűz leánya, támo-
gasd anyai szereteteddel azokat a 
fiatalokat, akiket az Atya megszó-
lít, tartsd meg azokat, akik már 
megszentelt életet élnek. Ismétel-
jék meg Veled együtt az örömteli 
és visszavonhatatlan önátadás 
„igen”-jét. Amen.

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

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva;szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00;csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30 
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 védelmében, így telepü-
lésünk védelmében is. Ez a föld, 
az élettér ahol élünk, életünk itt 
zajlik. A régen itt élt emberek 
úton, útfélen emlékeztetni akar-
ták magukat, bennünketutódaikat 
az örömhírre, lelki üdvösségünk 
fontosságára és Isten mindenek 
feletti tiszteletére, az imádságra 
és az Istenfélésére. Ez az üzenet 
a múltból. Csókakőn az elődök 
üzenetét meghallották az utódok, 
s ahol elpusztult a kereszt, oda 
újra felállították a rég elfeledett 
keresztet, ahol romba dőlt, ott új-
jáépítették, ahol nem volt, oda a 
21. század embere állított, mert 
a keresztbe kapaszkodva tartunk 
Isten országa felé. Mert Krisztus 
az út, mely Isten országába vezet. 

Az égtájak szerint tájolt körmene-
ti keresztek körgyűrűként védik 
szűkebb otthonunkat, Csókakőt. 
A belső keresztek folyamatosan 
emlékeztetnek bennünket hitünk-
re, az Istenbe vetett hitre, mely 
mindig előrébb vitte a nemze-
tünket, a világot. A keresztekhez 
tartoznak történetek, legendák, 
a múlt ködébe vesző emberek, 
életek. A mostani írás igyekezett 
az életünk részévé vált köztéri 
csókakői keresztek történeteit be-
mutatni, összefoglalni az esetleg 
elfeledett történeteket közkincsé 
tenni.

A Váraljai Kereszt, az északi 
kereszt. Makk Jánosné hálából 
állíttatta 1908-ban Isten dicső-
ségére, a filoxérajárvány elmú-
lásáért, a szőlőültetvények és a 
település borosgazdaságainak 
túléléséért, valamint saját csodá-
latos gyógyulásának emlékére. 

A keresztet Nagy Lajos csókakői 
plébános szentelte fel, amit az 
ötvenes években a kommunista 
hatalom miatt, az eredeti helyé-
től pár méterre egy magán tel-
ken a kerítésen belülre helyeztek 
el, és síremléknek mondták. Ez 
a keresztünk is fénykereszt, mi-
vel a felirata csak egy bizonyos 
fényszögállásnál olvasható el, ha 
a nap rávilágít, egyébként nagyon 
nehezen vehető ki, hogy egyálta-
lán van valami rá írva a táblájára. 
A síremléknek mondott Arany Já-
nos utcai keresztet a kommunista 
párt járási biztosaellenőrizte le, s 
a ma is nehezen látható feliratot 
nem tudta elolvasni, ezért elhitte 
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a telek gazdájának, hogy a tulaj-
donos elhunyt csecsemője nyug-
szik a kereszt alatt. Megszánta a 
könyörgő szőlőműveseket a ha-
talom embere, s csodával felérő 
módon így mentette meg a lebon-
tástól a hívek hite és elszántsága a 
község északi keresztjét. 

dül a tetején érte egy komolyabb 
találat, nagyobb kár nem kelet-
kezett benne, és azóta is hirdeti a 
csókakői ősök elszántságát. 

Templomkerti Kereszt. Csó-
kakő újraalapításakor 1760-ban 
ide valószínűleg egy fakeresztet 
állított Lencsés Mihály csókakői 
lakos, amit 1863-ban erre a kőke-
resztre cseréltek le. Azért is neve-
zik alapítványi keresztnek, mert 
az akkor első hullámban vissza, 
és betelepülő szőlősgazdák meg-
fogadták, hogy ahol a kereszt áll 
oda Szent Donátnak templomot 
emelnek majd, s községgé szer-
vezik Csókakőt. A régi keresztet 
Balassa István kerületi esperess 
szentelte fel. A mai kőkeresztet 
1864-ben Szilassy István csóka-
kői plébános áldotta meg. A ke-
reszt történetéhez tartozik, hogy 
1945-ben a kereszt mögötti temp-
lomkertben 78 német katonát te-
mettek el ideiglenesen. A II. Vi-
lágháborút túlélte, csodás módon, 
hiszen a mellette álló templom 
teljesen elpusztult, kiégett. Egye-

Temetői Kereszt Horváth Jó-
zsef és Bognár Julianna állítatta 
1885-ben Isten dicsőségére. 

A kereszt a Csókakői Kálvá-
ria utolsó elemeként, kálváriake-
resztként is szolgált, amit Kovács 
Alajos csókakői plébános szentelt 
fel. Ezt igazolja a kereszt felirata 
is, amit csak egy bizonyos nap ál-

lásnál, fényszögnél lehet elolvas-
ni. „Ki engem szeret, vegye fel 
keresztem és kövessen engem.”

A szovjet tankok a temetői 
úton, a mai Rákóczi Ferenc utcá-
ban sorakozó kálvária stációkat 
1945-ben a hadi cselekmények 
közben lerombolták. 

A Csókakői Kálváriát azóta 
sem sikerült helyreállítani, poli-
tikai, anyagi, fejlesztési okok mi-
att, ám a kereszt ma is itt áll, ahol 
minden évben Mindenszentekkor 
litániát mondanak a csókakőiek 
a temetőben nyugvó halottakért, 
bízva abban, hogy lesz majd újra 
Kálvária emlékmű Csókakőn. 

Most ebben az évben ha a Jó 
Isten is úgy akarja, akkor új he-
lyére áll majd a Csókakői Kálvá-
ria a vár felé vezető úton és a Zrí-
nyi utcában. Így áll helyre a világ 
rendje Csókakőn a II. Világhábo-
rú után.

Csókakő, 2021. július 2.                                                                                    
Fűrész György
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LABDARÚGÓ TOBORZÓ 
A Váralja SC Csókakő   és a Maroshegyi Ifjúsági Egyesület 

labdarúgó toborzást tart Csókakő és Csákberény településeken, 

2014 -2016 és 2010-2013között született gyermekek részére. 

Várjuk az érdeklődő szülők jelentkezését a következő telefonszámokon:  

Mezővári Balázs 06– 20 380 4795 

Máhr Imre 06– 20 318 6944 

Rácz László 06-20-559-0826 

A leendő foglalkozásokat vezeti: Máhr Imre testnevelő tanár. 

Tervezett foglalkozások száma: 

2010-13 között született gyermekeknek hetente 2 foglalkozás+ a Bozsik 

Programokon való részvétel. 

204-2015-2016 született gyermekeknek hetente 1 foglalkozás+ Bozsik

Programokon való részvétel


