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Tisztelt Csókakőiek!

Elérkezett az augusztus és ilyen-
kor augusztus 7-én szombaton és au-
gusztus 8-án védőszentünk ünnepét 
tartjuk meg Csókakőn. Szent Donát 
tiszteletére búcsút tartunk templo-
munkban augusztus 8-án vasárnap és 
zenés, táncos, vidámparkos, búcsúi 
vásárral tarkított ünnepet rendezünk 
a Sport utcában. Mindenkit szeretet-
tel várunk a Szent Donát Napi Bú-
csús szent misére, az azt megelőző 
szombati és az utána következő va-
sárnapi programokra. A programok-
ról az utolsó oldalon tájékozódhatnak 
az érdeklődők. Csókakőre érkezik a 
P.Mobil együttes augusztus 21-én, a 
vár alatti Előadó térenegy fergeteges 
koncertet fognak tartani. A koncert 
előtt a temetőnél felavatjuk délután 
16 órakor a Hazatérő Katonák em-
lék művét. A fennállásának első év-

tizedét ünneplő Csókakői Barkóca-
berkenye Néptánccsoport is kiveszi 
részét a rendezvényekből, hiszen 
augusztus 28-án és augusztus 29-én 
Barkócaberkenye Néptáncfesztivált 
rendeznek a vár alatti Előadó téren. 
A néptáncfesztivált követi a XXII. 
Csókakői Várjátékok, amit az önkor-
mányzat szeptember 3-án, szeptem-
ber 4-én és szeptember 5-én rendez-
nek meg. A tervek szerint szeptem-
ber 3-án pénteken érkezik hozzánk 
a HUNGARICA és a PIRAMIS 
együttes, utánuk pedig a EVM fog 
egy fergeteges bulit tartani. Pénte-
ken nyitjuk meg a Borutcát, a Szent 
Donát Borrend segítségével, bemu-
tatkoznak a borházakban a Móri 
Borvidék borai. A Csókakői-Sárréti 
csatára megemlékezve szeptember 
4-én szombaton Csókakőre érkeznek 
a lengyel lovagok mellett, cseh és 
osztrák lovagrendek is. Természete-

sen itt lesznek a hazai magyar csapa-
taink is a Magyar Királyi Kardforga-
tók rendje, és a Bence Tamás kontur 
által vezetett I. András Lovagrend is, 
valamint a törökök sem maradhatnak 
le, hiszen a csősziek is felvonulnak a 
Csókakői Várba. Díszmenetet tarta-
nak a Csókakői Várbarátok Lovagi 
Tagozata, és a Szent Donát Borrend 
borlovagjai is, és a várszínpadon 
lovagavatás is lesz. Természetesen 
lesz ágyúzás, bajvívás, íjászat, tű-
zijáték, számos kulturális esemény, 
sztárfellépők, és este VIKING buli 
hajnalig. Vasárnap szeptember 5-én 
megesszük, megisszuk ami marad, 
a gyerekeknek lesz számos ingye-
nes program, bicikló, ugrálóvár, 
népifajátékok. Szeretettel várunk 
mindenkit a rendezvényeinkre!

Csókakő, 2021. július 31
Fűrész György Csókakő 

polgármestere
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GYÁSZHÍR HORVÁTH ZSUZSA

Nemrég még az Úr napi sátor állításánál találkoztunk. Nemrég még ebben az újságban adtuk közre a Wekerle Sán-
dorról szóló cikkét, amivel egy nívós díjat nyert. Most pedig gyászhírt kell vele kapcsolatban megosztanunk. Tanárnő 
volt, haláláig tanított, a Csókakői Egyházközségi tanács tagja, aktív lokálpatrióta.

Zsuzsa néni a szolgálat lejárt, nyugodj békében! 
Gyászszertartás: 2021. aug. 28-án délután 16 órakor lesz a csókakői temetőben.

Csókakő, 2021. július 31. Fűrész György polgármester
BÚCSÚZUNK HORVÁTH ZSUZSA NÉNITŐL

Újabb kollégánk, barátunk ment el! Horváth Zsuzsa (néni, Mata Hari, remélem nevezhetem így) már fentről néz 
ránk. A szerencséseket tanította, másoknak „csak” a Tanárnő volt. Nekem, egy csodálatos kolléga, akinek a keze kö-
zül rengeteg jó ember került ki.  Sajnos a szeretett templomában üres marad egy újabb hely! Hiányozni fog! 

Nyugodj Békében!                                                                                                             Csókakő, 2021. július 10
Bokor Elemér tanár, csókakői várlovag

Gyász Hírek

GYÁSZHÍR ÁBELE HELGA
Szomorú szívvel értesültem róla, 

hogy Ábele Helga a Csókakői Egy-
házi Kórus alapító tagja, hosszú 
betegség után július 28-án szerdán 
reggel megtért teremtőjéhez. Ábele 
Helga a családja példájának okán 
is, aktív civil életet élt. Rendkívül 
tehetséges zenész volt, és több nyel-
ven is nagyon jól beszélt. Bármilyen 
rendezvénnyel kapcsolatban felkér-
tem, felkértük szereplésre, mindig 
önzetlenül állt a község rendelkezé-

sére. Vaksága semmiben nem akadá-
lyozta meg, főleg abban, hogy élénk 
társadalmi életet éljen és tegyen 
Csókakőért. Ám az utóbbi időben a 
járulékos, krónikus betegségei egyre 
súlyosbodtak, s emiatt sajnos nem 
tudott úgy részt venni a civil éle-
tünkben, mint ahogy szeretett volna, 
ettől függetlenül mindig érdeklődött 
Csókakőn zajló események iránt. 
Nekem osztálytársam volt Helga, 
barátom, akitől megtanulhattam, 
hogy nincsen lehetetlen, még akkor 
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Ismét rendhagyó tanévet zártunk, 
köszönöm a szülőknek a munkáját, 
amivel hozzájárultak tanulóink sike-
res tanulmányi eredményéhez. Kö-
szönet a kollégáimnak a helytállásért 
és a minőségi munkáért.

 
Kitűnő tanulmányi eredményt ér-
tek el:

1.osztály: Csöngedi Zétény, 
Gubicza Zalán, Henneguet Elise, 
Király Bíborka, Szabó Zsolt 
Milán, Tajti Szonja, 
2. osztály: Polacsek Csaba
3. osztály: Abért Szabolcs 
Bulcsú, Bágya Dzsenifer, 
Czikora Vince, Pap Zsombor, 
Sántha Szófia
4. osztály: Abért Márton Kenéz, 
Berényi Bence, Kun Kristóf, 
Szabó Lara Fanni
5. osztály: Hegedüs Boldizsár, 
Lóderer Miklós
6. osztály: Asztalos Anna, 
Nyerges Réka
7. osztály: Balázs Eszter, 
Hantos Ramóna, Hegedüs 
Boróka Anna, Kapos Vivien, 
Magda Milán Fűrész Eszter, 
Tóth Bernadett, 
8. osztály: Nagy Viktória, 
Varga Jonatán
 

Jeles tanulmányi eredményt értek el: 

1. osztály: Csontos János, Molnár 
Fanni Katalin,  Rácz Levente 
László, Strohéber Zalán, 
Vas Jordán, WaldeLilien
2. osztály: Hegedüs Franciska, 
Nádvári Viktória, Szabó 
Klarissza, Tóth Olívia Fióna, 
Vass Enikő
3. osztály: Labádi Léna
4. osztály: Sántha Gregory,
 Strohéber Alexa

rajzpályázatán, a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület 
„Keresd a zöldet!” –rajzpályázatán 
és a cseperedik.hu meseillusztráció 
készítésében

A 4. osztály 3 tanulója Abért Már-
ton Kenéz, Kun Kristóf, Csöngedi 
Zalán Koppány a Provértes Alapít-
vány által szervezett, Otthonunk, a 
Vértes, négyfordulós pályázaton 2. 
helyezést ért el, így egyhetes nyári 
táborozást nyertek. Országos mese-
író pályázat 3. helyezés Abért Már-
ton Kenéz.

Tanulj zenélni országos rajz és 
meseíró pályázat 4. osztály, nyere-
ményük egy gitár.

Szintén a negyedik osztályo-
sok 9 tanulóval részt vettek az or-
szágos, háromfordulós, online 
országismereti versenyen, a Kajla 
Sulikupán, valamint mindannyi-
an sikeresen letették a közlekedési 
alapvizsgát.

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 Vivi-
en, Tóth Bernadett – felkészítő ta-
nár: Kordiszné Pintér Katalin

Iskolai Hírek

5. osztály: Blaumann Larissza, 
Labádi Hanna
6. osztály: Czompó Léna, 
Volenter- Buzás Ábel
7. osztály: Bágya Vivien, Máhr 
Fanni
8. osztály: Fehér Elizabet 
Anna, Appel Maja Virág

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,6 
1 főre jutó mulasztott napok 
száma: 16 nap
 

Versenyeink:
Az első osztályosok számos 

rajzpályázaton vettek részt: Király 
Bíborka: 2. helyezést Kopognak a 
ceruzák című pályázaton,3. helye-
zést FSZE Könyvtár rajzpályázatán, 
WaldeLilien: 2. helyezést ért el 2 
pályázaton is, FSZE Könyvtár rajz-
pályázatán és Vendégek a madár-
etetőn pályázaton, Csontos János: 
2. helyezést a FSZE Könyvtár rajz-
pályázatán, Szabó Zsolt:3.helyezést 
a TOUR de Hongrie  kerékpáros 
közlekedésbiztonság pályázaton és 
a Táncsics Mihály Művelődési Ház 
farsangi pályázatán 6000 ft értékű 
sütemény csomagot nyertek.

A 3-4. évfolyamból összesen 
3 tanulónk vett részt a Zrínyi Ilo-
na matematikaversenyen, melyen 
Sántha Szófia megyei 18. helyezést 
ért el.A 3. osztály 4 tanulója Czi-
kora Vince, Fűrész Dávid, Licska 
Lilla, Szabó- Monok Mara, a Hebe 
Kft országos történelmi, Népek ta-
vasza című levelező versenyén 15. 
helyezést, német nyelvű versenyén, 
a HalloÖsterreich-en 16. helyezést 
értek el szintén négyfős csapatban 
Fűrész Dávid, Pap Zsombor, Abért 
Szabolcs Bulcsú, Bágya Dzsenifer.

Szintén a harmadikosok részt vet-
tek még a NÉBIH, Alkoss a halakért! 

sem, ha az élet nehéz terheket tesz a vállunkra. Vidámsága, életszeretete példaértékű volt, nagyon sok egészséges 
ember példát vehetne róla! Helga, szeretném megköszönni Csókakőért végzett munkádat, azt hogy számíthattunk 
rád. Nagyon fogsz hiányozni nekünk, emlékedet örökre megőrizzük! Nyugodj békében! 

Ábele Helgától a Csókakői Temetőben búcsúzunk el, 2021. augusztus 13-án 16 órakor.

Csókakő, 2021. július 31. Fűrész György polgármester
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8.o.: Kiszely Vince Mór, Könnyű 
Ákos, Raposa Zoltán Bálint - felké-
szítő tanár: Pataki-Huszár Rita       

A „MeineplastikfreieOma” (Mű-
anyagmentes nagymamám) című 
országos német nyelvű környezetvé-
delmi képregénykészítő versenyen 
az 5-8. osztályos kategóriában a do-
bogó mindhárom helyét csókakői ta-
nulóinknak sikerült megszerezniük.

1. helyezés: Nagy Viktória 
2. helyezés: Kapos Vivien 
3. helyezés: Pesti Borbála 
Nyereményük egy görkorcsolya, 

egy roller és egy bicikli. Felkészítő 
tanár: Kamocsa Eszter 

Megyei német versenyen 6. osz-
tályos tanulóink, Asztalos Anna, 
Nyerges Réka, Czompó Léna 2. he-
lyezést értek el.

A 2020/2021-es tanév elején má-
sodik alkalommal DSD I. nyelvvizs-
gára felkészítő szakkört indítottunk 
nyolcadikos diákok számára, ebből 
4 tanuló sikeres vizsgát tett Appel 
Maja, Kiszely Vince Mór, Raposa 
Zoltán Bálint, Schmidt Iringó.  A 
nyelvvizsgára való felkészülés a 
tanórákon illetve a délutáni szakköri 
foglalkozások keretén belül történt. 
7. osztályból 1 tanuló Balázs Esz-
ter DSD I. német nyelvvizsga B1-
es szintű szóbeli próbanyelvvizsgát 
tett.

 
Programjaink a második félévben: 

Idén a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából -alkalmazkodva a ki-
alakult helyzethez- iskolai felolva-
sóversenyt tartottunk, összesen 22 
tanuló vállalta a „Szépen olvasók 
megmérettetését”. A farsangot 
osztályszinten rendeztük meg, a gye-
rekek jelmezbe öltöztek és a délelőtt 
folyamán számos játékos program-
ban volt részük. ZöldForgó Élmény-
nap program, majd Alma Együttes 
koncertjét hallgattuk. A hónap elején 
a negyedik osztályosok a MaTalent6 
matematikai tehetségazonosító on-
line mérésben vettek részt. 

Az idegennyelvi mérésre intéz-
ményünkben angol és német nyelv-
ből 6. és 8. évfolyamon május 19-én 
került sor. A mérésben német nyelv-
ből 8. évfolyamon 20, a 6. évfolya-
mon pedig 12 tanuló, angol nyelvből 
8. évfolyamon pedig 1 fő vett részt. 
Az Országos Kompetenciamérésre 
május 26-án került sor a matema-
tikából és magyarból. A mérések 
rendben lezajlottak.

Április hónapban megtartottuk 
szokásos tavaszi papírgyűjtésünket, 
annak ellenére, hogy online oktatás-
ban vettünk részt. Az iskola elé ki-
helyezett konténerbe bárki bele tudta 
rakni kötegelt papírhulladékát.

Májusban megünnepeltük a Ma-
darak és Fák Napját. Az osztályok 
nagyon színvonalas plakátokat és 
rajzokat készítettek, melyeket kihe-
lyeztünk ebédlőnk falára.

Június 4-én az iskola tanulói 
színvonalas műsorral emlékeztek 
meg Trianonról a Nagy-Magyaror-
szág téren lévő emlékműnél.

A felső tagozat mindegyik osztá-
lyával kirándulásokat szerveztünk, 
mely során a Vértes-hegység jelleg-
zetes növény- és állatvilágával is-
merkedtek meg tanulóink.

Az iskola folyosóján kihelyezés-
re került egy használt elemgyűjtő 
doboz, ezzel bővítve a szelektív hul-
ladékgyűjtés lehetőségeit. A papír és 
műanyag hulladék gyűjtésére pedig 
egy nagyméretű konténer áll rendel-
kezésünkre, amit szintén a tavaszi 
félévben kapott iskolánk.

Meghirdettük a tisztasági ver-
senyt, heti rendszerességgel ellen-
őriztük a tantermek rendjét, tiszta-
ságát. Kéthavonta megválasztottuk a 
hónap tanulóját minden osztályban. 
Ezt a címet nem kizárólag a legjobb 
átlagot elért tanuló érhette el.

A tanév végén diákigazgatót vá-
laszthattak maguk közül diákjaink, 
aki egy napra jelképesen megkapta 
az iskola kulcsát és társaival együtt 
irányítása alá vehette az intézményt. 
A hatodik, hetedik és nyolcadik osz-
tályosok versengtek egymással diák-

társaik szavazataiért.

Miután nyolcadikos diákjaink 
megnyerték a diákigazgató válasz-
tást (elnök: Kiss Evelin), egy igazán 
színvonalas, mindenki számára (ta-
nárt és diákot is beleértve) nagyon 
élvezetes, színes programokkal tar-
kított diáknapot szerveztek.

Osztálykirándulásokat szervez-
tünk:

Alsó tagozat gyalogtúra a Móri 
Lovardához. 

5. osztály Komáromi Erőd, hajó-
zás a Vág-folyón. 6-7. osztály Zirc 
Cuha-patak. 8. osztály Siófokra láto-
gatott.

Akik igényelték 60 tanuló nap-
közis táborban vehetett részt. Július 
4-től 9-ig, 43 tanuló Zánkán az Er-
zsébet-táborban nyaralhatott.

Köszönetünket fejezzük ki Fű-
rész György polgármesternek, a 
hivatal dolgozóinak, Szülői Szerve-
zetnek, Alapítványnak, Luxemburgi 
Társaságnak, Váralja Varrodának, 
Rozsnyai Attilának, Guszter János-
nak, Polgárőrségnek, Tűzoltóság-
nak, Barkócaberkenye Egyesület-
nek, Zsolnai Tibornak, Szabó Ti-
bornak, Szabados Melindának, hogy 
segítették és támogatták iskolánk 
munkáját.

A nyár további részében minden-
kinek jó pihenést és kikapcsolódást 
kívánok!

Fontos információk: 
Tankönyvosztás időpontja: 2021. 
augusztus 18 szerda 9-17 óráig 
Tanévnyitó időpontja: 2021. 
szeptember 1. szerda 8 óra

Bócz Éva
tagintézmény-vezető
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KÁLVÁRIA

A Csókakői Kálvária helyreállí-
tását célozta meg több szervezet és 
magánszemély. Az egykori Csóka-
kői Kálváriát, ami a Rákóczi Ferenc 
utcában állt a Szovjet tankok 1945 
márciusában rombolták le. Egyesü-
letünk vezetése úgy döntött, hogy a 
kezdeményezésnek szervezeti ke-
retet adva megkezdjük a gyűjtést a 
helyreállítás költségeinek közada-
kozásból történőfinanszírozására. 
Az új Csókakői Kálváriát, azonban 
nem a Rákóczi Ferenc utcában, ha-
nem a vár felé vezető úton a Zrínyi 
Miklós utcában építjük fel. Az áthe-
lyezésnek két oka van, egyrészről a 
Rákóczi utcában az elmúlt évek be-
építései és a kialakult forgalom mi-
att már szűk lenne a hely egy ilyen 

műemlékegyüttes visszaállítására. 
Másrészt, a Zrínyi utcában több hely 
áll rendelkezésre, valamint 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 
Várkápolnába. A kálvária 14 stáció-
ból fog állni aminek felépítési költ-
sége 250 000 Ft/darab lesz. Kérjük, 
hogy aki adományával szeretné segí-
teni vállalásunkat a következő bank-
számlára történő utalással teheti meg 
támogatását a cél érdekében. 

CSÓKAKŐI 
BARKÓCABERKENYE
EGYESÜLET 

BANKSZÁMLASZÁM: 
11736044-20014115

KÖZLEMÉNY: CSÓKAKŐI 
KÁLVÁRIA 
HELYREÁLLÍTÁSÁRA

Segítségüket előre is köszönjük, 
és várjuk közösségünk adományait, 
hogy Csókakőnek legyen újra kálvá-
riája!

Csókakő, 2021. július 25.                                              
Barkócaberkenye Néptánccsoport

Barkócaberkenye Hírek

Borrendi Hírek

A ZÉTA SZŐLŐ a gyermekeinek is van helye itt a 
hegyoldalakon, bár ezekkel a faj-
tákkal ritkábban találkozunk ná-
lunk. Nézzük mit érdemes tudni 
az úgynevezett Zés szőlőfajtákról, 
melyek az Ezerjó gyermekei, vala-
mint a Zés szőlők egyik tagjáról a 
Zéta.

A bouvier és furmint keresztezé-
sével létrehozott szőlőfajta. Bár nem 
az Ezerjó az egyik szülője, de a Zés 
szőlőkhöz tartozik, s az Ezerjó gyer-
mekeinek a nemesítője Király Fe-
renc alkotta meg a fajtát, ami 1999-
ben névváltozáson esett át (korábbi 
neve Oremus volt). Szinte kizáró-
lag Tokaj-Hegyalján található meg, 
és mindössze 70 hektáron terem. A 
névváltozásra azért került sor, mert 
eredeti neve - az Oremus - Tokaj-
Hegyalja híres történelmi dűlőjét, 
illetve a borvidék egyik pincészetét 
takarja. A fajtát 1990-ben ismerték el 
államilag.

Középerős növekedésű, levele 
leginkább a furmintéhoz hasonlít, 
karéjos, fűrészes szélű. Fürtje kicsi 
és hengeres, tömött, bogyói sárgás-
zöldek, gömbölyűek és pontozottak.

Kifejezetten jól aszúsodik, e tu-
lajdonságát elsősorban a nemesí-
tésére használt Furmintnak, korai, 
szeptember második felében bekö-
vetkező érését pedig a Bouvier-nek 
köszönheti. Így már akár a Furmint 
érése előtt 5-6 héttel aszúszemek 
szüretelhetők a Zéta-tőkékről. Ellen-
álló képessége azonban gyengébb, 
több odafigyelést igényel. Nagyon jó 
cukorgyűjtő, emellett finom és gaz-
dag savkészletű, elegáns struktúrájú 
borokat, sokszor borkülönlegessége-
ket eredményez, melyeknek fő illat- 
és ízjegye a grapefruit, az őszibarack 
és a méz.

Reméljük, hogy ezzel a rövid is-
mertetővel a Zétáról most már min-

Az elmúlt időszakban a Csóka-
kői Hírekben Csókakő két fontos 
szőlőfajtájával, az Ezerjóval és a 
Generosával foglalkoztunk, vala-
mint írtunk a Zenitről a februá-
ri kiadásban. Csókakő az Ezerjó 
hazája, és ha ez a hazája, akkor 
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denkinek ismert lett, hogy a Zéta 
nem az Ezerjó gyermeke, ám attól 
még kiváló bora van. Bízunk benne, 
hogy ezzel a kis ismertetővel ebben a 
nagy melegben sikerült egy kis ked-
vet csinálnunk egy jó hideg fröccs 
elkészítéséhez, és annak elfogyasz-

tásához! Egészségükre! Augusztus 
8-án vasárnap 11 órakor a Szent Do-
nát Napi Búcsúban találkozunk!

Csókakő, 2021. július 29.                                                    
Szent Donát Borrend

Polgárőr Hírek

ta és a Csákvár Városi Polgárőrség 
2021. július 10-én, szombaton - az 
aktuális járványügyi szabályok be-
tartásával - rendezte meg a XXI. 
Fejér Megyei Polgárőr Napot. An-
nak idején, a legelső, nagyon sikeres 
megyei polgárőr napnak is Csákvár 
adott otthont. Tavaly a COVID-19 
vírus miatt nem lehetett megtartani 
a hagyományos eseményt, így most 
nagy várakozás előzte meg a ren-
dezvényt a megyei polgárőr egye-
sületek és a polgárőrök körében. Az 
esemény helyszíne: Csákvári Nagy 
Park (Vöröskapu utca) volt. A ta-
lálkozó jelmondata: „Ünnepeljük 
együtt a polgárőrség 30. évforduló-
ját”. A szervezők színes, többnyire 
szakmai programot állítottak össze, 
de kulturális és szabadidős rendez-
vényekkel is várták az érdeklődőket. 

A program délelőtt 9 órakor kez-
dődött. A központi ünnepségre 10 
órakor kerül sor. A színpadon 11-12 
óra között a Csákvári Férfi Énekkar 
szerepel. A résztvevőket térzene is 
várta. Ebéd után Mészáros János 
Elek operaénekes adott műsort, utá-
na a szári német nemzetiségi tánc-
csoport (SaarerTanzgruppe) lépett 
fel, majd pedig a Rátonyi Róbert 
Színház művészeinek műsora kö-
vetkezett. Különböző versenyek és 
díjátadók is voltak, az elismeréseket 
16 órától vehették át az arra érde-
mes polgárőrök. Mi is részt vettünk 
a polgárőrversenyen, ahol az egyik 
helyi étterembe szóló étkezést, és 
színházjegyeket nyertünk. Az egész 
napos, sokrétű program 17 órakor 
zárult. A polgárőrnapot követően a 
vár alatti Előadó téren megrendezett 
NeverSayNeverDisco parkoltatását 
és külső rendfenntartást biztosították 
polgárőreink. A Csókakői Várbará-
tok Társasága 2021. július 21-én A 
Brindisi Szent Lőrinc Várkápolnai 
Búcsúját követően Deutsch Tamás 
európai parlamenti képviselő ér-
kezett, Törő Gábor országgyűlési 

képviselővel együtt az Előadó térre, 
a polgárőrség biztosította a parkolta-
tást és a forgalomirányítást is. 

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 
temető rendtartása szerint sírgondo-
zási munkát, sírfelújítást a temető-
kertben kegyeleti okokból nem lehet 
végezni, s a Rákóczi Ferenc utca az 
átmenő gyalogos és gépjármű forga-
lom előtt is le van zárva. Türelmü-
ket, megértésüket és együttműködé-
süket ezúton is köszönjük!

Polgárőrségünk tagsága megren-
düléssel fogadta a gyászhírt, hogy 
elnökünk lánya Ábele Helga hosszú 
betegség után öröklétre szenderült. 
Ezúton is szeretnénk őszinte részvé-
tünket kifejezni az Ábele családnak! 
Nyugodjon békében! 

Csókakő, 2021. 07. 30. Csókakői 
Polgárőrség

Csókakőn 2021.07.04-
én vasárnap találkoztunk 
csákvárikollégáinkkal, ugyanis egy 
kerékpár túrát kisértek át tőlük a csó-
kakői várhoz. A bicikliseket a közis-
mert bokszoló Kovács Kokó István 
vezette! 

Örültünk a találkozásnak, és je-
leztük feléjük, hogy várjuk a július 
10-i szombati Megyei Polgárőr Ta-
lálkozót Csákváron, ahol küldöttsé-
günk is részt vett.

A Fejér Megyei Polgárőr Szövet-
ség, Csákvár Város Önkormányza-
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A szén-monoxid-mérgezés ve-
szélye nyáron!

Sajnos a közelmúltban több 
szén- monoxid visszaáramlásból 
következő baleset- haláleset is tör-
tént az országban. A hasonló esetek 
megelőzése céljából a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Székesfehérvári Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség összeállított egy 
rövid lakossági figyelemfelhívó 
tájékoztatót,kérjük olvassák el fi-
gyelmesen!

Sokan a fűtési szezonhoz kötik 
a mérgező gáz kialakulását, holott 
több háztartásban egész évben gáz-
üzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal 
állítják elő a meleg vizet, így a szén-
monoxid-mérgezés veszélye egész 
évben fenyeget. Fontos, hogy klímát, 
páraelszívót, vagy beépített szagel-
szívó-ventilátort szakember telepít-
sen, hiszen ezek együttes használata 
is befolyásolja a lakás légáramlását. 
A nyári melegben lecsökkenhet a 

kémény huzathatása, így fokozott a 
veszélye annak, hogy visszaáramlik 
a szén-monoxid a lakótérbe.

A nagy hőségben megemelked-
het a szén-monoxid miatti riasztások 
száma. Ennek oka, hogy a kémény 
belső hőmérséklete alacsonyabb, 
mint a külső hőmérséklet, a beszo-
rult hideg levegő pedig nem engedi 
kiáramolni az égésterméket. A lég-
dugó miatt az égéstermék vissza-
áramlik a vízmelegítőbe és másod-
percek alatt mérgező szén-monoxid 
fejlődhet. Ezért fontos még nyáron 
is egy szén-monoxid-érzékelőt mű-
ködtetni ott, ahol nyílt égésterű víz-
melegítővel melegítik a vizet.

A nyári forróságban sokan hasz-
nálnak klímát vagy mobil klímát, 
megfelelő szellőzés hiányában ezek 
is segíthetik a gyilkos gáz kialaku-
lását. Épület átalakítás, nyílászáró 
csere és épületgépészet módosítása 
esetén mindig hívjunk szakembert és 
kérjük a működő berendezések fe-

lülvizsgálatát! Minden olyan épület-
gépészeti megoldás veszélyes lehet, 
amely befolyásolja az otthonunkban 
a levegőáramlást, ezért minden nyílt 
égésterű vízmelegítő és fűtőeszköz 
közelébe érdemes egy szén-mon-
oxid-érzékelőt telepíteni!

 Ilyen készüléket csak megbízha-
tó forrásból, műszaki cikkeket for-
galmazó üzletben szabad vásárolni. 
Vásárlásnál keressék a magyar nyel-
vű használati utasítással rendelkező 
és megfelelő minőségű szén-mon-
oxid-érzékelőt. Az ajánlott készü-
lékek listája a katasztrófavédelem 
honlapján elérhető.

ht tps: / /katasztrofavedelem.
hu/33883/szen-monoxid-erzekelok

Székesfehérvár, 2021. 07. 25.

Fejér Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Székesfehérvári Ka-

tasztrófavédelmi Kirendeltség 

Tűzoltó Hírek

Egyházi hírEk

„…’Bizonyára ez az a próféta, 
akinek el kell jönnie a világba.’ 

Jn 6,14b

A mai vasárnapSzent Kristóf, 
az utazók védőszentjéhez kötődő-
en, megáldjuk a gépjárműveket, 
motorkerékpárokat a bodajki esti 6 
órai szentmise után. A járművekkel 
a kegytemplom előtt húzódó Ady 
Endre utcán parkoljunk, mise után 
minden egyes járművet áldásban 
részesítünk! Szeretettel várunk Min-
denkit!

Szeretettel hívjuk és várjuk a 
kedves híveket augusztus 7-én, az 
„Orgonák Éjszakáján” megrende-
zésre kerülő orgonaszentelésre a 
bodajki kegyhelyre. Kegyhelyünk 

teljesen átépült hangszerét püs-
pök atya áldja meg, a szombat esti 
6 órai szentmise keretében, melyet 
orgonabemutató követ majd plébá-
nos atya közreműködésével.Legyen 
közös ünnep az új hangszer felszen-
telése és megszólaltatása!Csókakőn 
augusztus 8-án vasárnap a község 
védőszentjének Szent Donátnak 
lesz a búcsúja. Szeretettel várjuk hí-
veinket a Szent Donát Napi Búcsú  
misére! 

Bodajk
Jövő vasárnaplesz Szent Anná-

hoz kötődően az idősek napi szent-

mise, megemlékezés, este 6 órakor 
templomunkban, melyet a zarán-
dokudvaron szeretetvendégség kö-
vet. Szeretettel várjuk az időseket! 
Kérjük a testvéreket, egy-egy tálca 
süteménnyel, üdítővel készüljünk az 
eseményre.

Isztimér
Jövő vasárnaplesz Szent Anná-

hoz kötődően templombúcsúnk reg-
gel 8 órakor szentmisét imádkozva, 
illetve délután 4 órakor litánia és 
koncert lesz templomunkban. 

 
Szeretettel várunk Mindenkit!
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Liturgikus elmélkedés
Aranyszájú Szent János püspök-

nek a második korintusi levélről 
mondott szentbeszédeiből

(Hom. 14, 1-2: PG 497-499)Min-
den bajom közt is túlárad bennem az 
öröm

    Szent Pál ismételten a szere-
tetre tereli a szót, hogy rosszallása 
érdességét egy kicsit elsimítsa. Elő-
zőleg ugyanis megrótta őket, és sze-
mükre vetette, hogy szeretetét nem 
viszonozták szeretettel, sőt hátat fordítottak szeretetének, és más, lelki ragályt terjesztő emberekhez csatlakoztak. 
Tehát újra tompítja a megrovás élét: Értsetek meg bennünket (vö. 2 Kor 7, 2), azaz „szeressetek minket”! Kéri sze-
retetüket; és az nem lesz terhes számukra, sőt nagyobb hasznára lesz azoknak, akik adják azt, mint annak, aki kap-
ja. De nem azt mondta: „szeressetek”, hanem a könyörületre jobban emlékeztető kifejezést használt: Értsetek meg 
bennünket! Ki távolított el minket tőletek, kérdezi, ki vetett ki minket a ti jóindulatotokból? Mi az oka annak, hogy 
kiszorultunk szívetekből? Mert amit már előbb is mondott: hogy ti nem nyitottátok ki a szíveteket (2 Kor 6, 12), azt 
most itt még világosabban fejezi ki: értsetek meg bennünket, és ezzel ismét a szívébe akarja zárni őket. Mert semmi 
sem éleszti fel annyira a szeretetet, mint ha a szeretett személy megérti azt, hogy nagyon vágyik a szeretetére az, aki 
őt szereti. Hiszen előbb már megmondtam, írja, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk-halunk (2 Kor 7, 3). Ez a 
legnagyobb szeretet! Visszautasítottan is együtt akar meghalni, együtt akar élni velük. Mert nem akárhogyan vagytok 
szívembe zárva, jelenti ki, hanem úgy, amint megmondtam. Mert előfordulhat az, hogy szeret valaki, de a bajban az-
tán elfut. De mi nem így vagyunk. Vigasztalás tölt el (2 Kor 7, 4). Honnét ez a vigasztalás? Tőletek jön: mert jó útra 
tértetek. A tetteitekkel örömet szereztetek nekem. Aki szeret, az egyrészt felpanaszolja ugyan, hogy őt nem szeretik, de 
másrészt fél attól is, hogy a mértéket túl ne haladja e rosszallásban, nehogy szomorúságot okozzon. Ezért hangoz-
tatja: Vigasztalás tölt el, túlárad bennem az öröm. Vagyis: „Kihívtátok rosszallásomat, de bőségesen jóvá is tettétek, 
megvigasztaltatok: nemcsak megszüntettétek szomorúságom okát, hanem még örömmel is elhalmoztatok.” Ezután 
bemutatja öröme nagyságát, nemcsak azzal, amit mondott, hogy túlárad bennem az öröm, hanem azzal is, amit 
hozzáfűzött: minden bajom közepette is. Mert oly nagy volt, úgymond, az a gyönyörűség, amelyet nekem szereztetek, 
hogy nem volt képes arra árnyékot vetni az előző nagy szomorúságom sem. Az öröm kiáradó bősége ugyanis minden 
ránk zúduló gyötrelmet megszüntetett.

Dátum Időpont Helyszín Esemény

25. v. 19.00 Bodajk Szent Kristóf napi gépjármű megáldás

8.00 Szent Anna templombúcsú
16.00 Litánia, koncert
18.00 Bodajk Idősek köszöntése

7. szo. 18.00 Bodajk Orgona szentelés- püspöki szentmise
8. v. 11.00 Csókakő Szent Donát templombúcsú
14. szo. 15.00 Bakonykúti

11.00 Magyaralmás
16.00 Zámoly Szent Lőrinc templombúcsú

Közös programok

Július

Augusztus

1. v. Isztimér

Nagyboldogasszony templombúcsú
15. v.

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 településünk vé-
delmében is. Ez a föld, az élettér 
ahol élünk, életünk itt zajlik. A 
régen itt élt emberek úton, útfé-
len emlékeztetni akarták 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 elfele-
dett 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 vetett 
hitre, mely mindig előrébb vitte a 
nemzetünket, a világot. A keresztek-
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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 története-
ket közkincsé tenni.

Tordai Kettős Kereszt A Tordai 
Kettős Kereszt állítását a Vértes-
alja Gyermekei és ifjabb Csöngedi 
Csaba kezdeményezte. Az aposto-
li fakeresztet az Árpád-házi királyi 
család kihalásának 710. évi évfordu-
lója alkalmából, és a keresztény hit 
megvallásának, és a Kárpát-meden-
cében élő magyar nemzet egységé-
nek megerősítése céljából közada-
kozásból állították. A Tordai Kettős 
Kereszt Csókakő legnagyobb köztéri 
keresztje. A területen ahová a kereszt 
került, valamikor a Steiner család 
háza állt, majd a hatvanas években 
a Tordai család költözött oda. Ezt a 
rossz állapotban lévő házat a hetve-
nes években az akkori tanács meg-
vásárolta és lebontotta. Ennek a he-
lyén egy közparkot alakítottak itt ki, 
amit az itt élő utolsó családról Tordai 
Parknak hívott a lakosság.Csókakő 
Községi Önkormányzat képviselő-
testülete és Fűrész György polgár-
mester a terület biztosításával tá-
mogatta a nemzet egységét kifejező 
kettős kereszt felállítását, és az első 
magyar királyi család, az Árpád-ház 
előtti tisztelgést. A 2011-ben ide 
felállított kettős keresztet pedig a 
park elnevezése után Tordai Kettős 
Keresztnek nevezték el a helyiek. A 
kettős keresztnél minden év június 
második hétvégéjének szombatján 
a Szent Donát Borrend tart megem-
lékezést, a Szent Donát Borünnep 
és a Kárpát-medencei Borrendek, 
Borkirálynők Országos Találkozója 
alkalmából. Bár a Vértesalja Gyer-
mekei nem gondolták volna, mikor 
belefogtak a megvalósításba, hogy 
mások is tovább gondolják az ál-
taluk megálmodott kereszt életét, 
mégis így történt. Csodás módon a 
nemzet egységét kifejező kereszt 

alá gyűlnek a borrendi felvonulás 
keretében minden évben a Kárpát-
medence minden részéből a borren-
di küldöttségek, hogy így fejezzék 
ki a Kárpát Haza lelki, nemzeti, és 
földrajzi, területi egységét. A Tordai 
Kettős Keresztet 2011. május 14-én 
avatták fel, és Gerendai Sándor plé-
bános szentelte fel.

Trianoni KeresztA Csókakői Tri-
anon Társaság kezdeményezésére, a 
Csókakő Községi Önkormányzat és 
Végh Konrád polgármester támoga-
tása mellett, a Csókakői Vár alatt a 
mai Nagy-Magyarország téren ál-
lították fel, 2007-ben közadakozás 
segítségével. A fából készült Triano-
ni Keresztet ünnepélyes külsőségek 
mellett, 2007. június 4-én Gerendai 
Sándor áldotta meg. Több helyszínt 
határoztak meg, ám egyhangúan 
mindenki erre a területre szavazott. A 
kereszt helye felett valamikor a Ma-
gyar Királyság és a Török Oszmán 
Birodalom között 143 évig fennálló 
határ állt, éppen ezért is esett erre 
a helyre a választás. Ez a ma már 
csak közigazgatási határrá szelídült 
egykori államhatár azt hirdeti, hogy 
egyetlen határ sem örök, s a határok 
megváltoznak, ahogy fordul a törté-
nelem kereke. Ez a trianoni kereszt, 
rajta a keresztre feszített Történelmi 
Magyarországgal, és benne Boldog-
asszonyunkkal, a keresztre feszített 
Krisztushoz és annak áldozatához 
hasonlítja Magyarországot, kifejez-
ve a nemzet fájdalmát, tiltakozását 
az igazságtalan Trianoni Békediktá-
tummal kapcsolatban. Ma már, egy 
teljes nemzeti emlékhely része lett a 
kereszt, ami a XX. század igazság-
talan nagyhatalmi döntéseinek áldo-
zatául esett Magyarország nemzeti 
érdeksérelmeire kívánja felhívni a 
figyelmet. 

Vértesaljai Kettős KeresztA Vér-
tesalja Gyermekei a Csókakő Közsé-
gi Önkormányzat és Fűrész György 
polgármester támogatása mellett, 
ifjabb Csöngedi Csaba kezdeménye-
zésére, az akkor épülő Horthy Mik-
lós szobor feletti kőtámfal tetejére 
egy fából készített apostoli keresztet 
állított fel. A Vértesaljai Kettős ke-
reszt Csókakő legkisebb keresztje. 
Az ország címerében lévő hármas 
halmon lévő apostoli kettőskeresztet 
a kormányzó mögötti térben megje-
lenítő alkotást a szobor felavatásával 
együtt áldották meg 2012. június 
16-án.A kettős kereszt felállításának 
a helye nem véletlen, hiszen a nem-
zet egységét kifejező kereszt mögött 
valamikor a magyar, török határ hú-
zódott. A kereszt az emlékműn jelké-
pezi azt a szándékot, hogy a Kárpát 
haza, az ország lehet szétszakítva, a 
nemzet egy és oszthatatlan, azt sem-
milyen emberi egyezmény, nagy-
hatalmi érdek nem oszthatja fel. A 
Vértesaljai Kettős Keresztet Kalló 
József csákberényi plébános szentel-
te fel. A kettőskereszt az ország cí-
meréből kiragadott jelképként, tehát 
a nemzet egységét, a keresztény hit-
vallásunkat jeleníti meg az itt kiala-
kított nemzeti emlékhely részeként.

Csókakő, 2021. július 25.       
Fűrész György Csókakő polgármestere
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Ha elegáns körmöket és pihe-puha lábakat szeretne, jelentkezzen be! 

 

Klézli Rita 06-20/334-1094   - Manikűr: Női/ Férfi 

Csókakő, Petőfi S. u. 2.   - Gél lakk, műköröm 

Időpont foglalás bejelentkezés alapján - Pedikűr 

   

 

1000Ft-os kupon 

Felhasználható: 

2021.07.30. és 
2021.11.31. között!! 

személyenként egyszeri alkalommal 
igénybe vehető  
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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– 20 929 0651 

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 
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SZENT DONÁT NAPI 
BÚCSÚ 

2021. AUGUSZTUS 8. 
VASÁRNAP 

CSÓKAKŐ 
2021. augusztus 7. szombat 

 
16 óra Szent Donát Napi Búcsú Micsonek Vidámpark indítása a Csókakői 

Vásártéren 
 

17 óraCsókakői Vásár tér, 8074 Csókakő, Sport utca az óvoda mögött fellép 
JOLLY TARCSI ZOLTÁN 

 
20 óra BÚCSÚI BÁL, ZENÉL: TÓKICS MIHÁLY ÉS A FORMÁCIÓ 

ZENEKAR 
 

2021. augusztus 8. vasárnap  
9 óra Szent Donát Napi Búcsú Minocsek Vidámpark nyitása  

 
10 óra Szent Donát Napi Búcsús Vásár és a Csókakői Vári Vásár nyitása  

 
11 óra Szent Donát Napi Búcsú szent miséje a csókakői Szent Donát 

Plébániatemplomban. Borszentelés a szent mise keretében, Szent Donát 
szobránál hálaadás. 

 
12 órától Búcsús forgatag a Csókakői Vásártéren és a Sport utcában 

 
17 órától Nyár esti vigadalom Horváth Elemérrel "Emi", Horváth Péterrel 

és Buch Tiborral. 
 

18 órától FELLÉP A CSÓKAKŐI BARKÓCABERKENYE 
NÉPTÁNCSOPORT 

 
19 órától zenél PÁLI ISTVÁN PUSI  

 
 

  
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 


