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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt időszakban számos 
rendezvényt sikerült megszervez-
nünk. Megrendeztük, immár 248. 
alkalommal a Csókakői Szent Donát 
Napi Búcsút augusztus 7-én szom-
baton és augusztus 8-án vasárnap. 
A szombati napon Jolly Tarcsi Zol-
tán lépett fel, majd a csákberényi 
Formáció Zenekar húzta a talp alá 
valót a búcsúi bálban. A Micsonek 
Vidámpark már szombaton délután 
kinyitott, és vasárnap is üzemeltet-
te játékait a kicsik és a nagyok örö-
mére. A templomban megtartottuk 
Szent Donát védőszentünk tisztele-
tére a szent misét, bort szenteltünk, 
a szobornál Hortyi Gábor atya mon-
dott áldást, majd megtöltöttük a vé-
dőszentünk poharát. Délután fellé-
pett Horváth Elemér EMI, Horváth 
Péter és Buch Tibor egy Nyár Esti  

Vigadalom elejéig, majd a Barkóca-
berkenye Néptánccsoport csillogtat-
ta meg néptánctudását, utánuk pedig 
Páli István Pusi játszott éjfélig. A bú-
csú után augusztus 21-én felavattuk 
a Hazatérő Katonák emlékművét, 
utána P.Mobilkoncert volt a vár alatti 
Előadó téren. Az idén sikerült meg-
rendezni a XXII. Csókakői Várjáté-
kokat is, ahol a Hungarica és a Pi-
ramis adott egy-egy koncertet, majd 
az EVM Zenekar tartott egy pénteki 
bulit. Szombaton számos kulturális 
program, bajvívás, lézershow, tűzijá-
ték várta az érdeklődőket, este pedig 
a Viking Zenekar által szolgáltatott 
zenére ropta a táncot a közönség. Va-
sárnap megtartottuk a morzsapartit, 
a gyerekek vették birtokba a teret, 
ahol sokféle játék várta a kicsiket. 
Ezúton is szeretném megköszönni 
minden szervezetnek, szervezőnek, 
rendezőnek a rengeteg segítséget, és 

azt, hogy egy ilyen színvonalas ösz-
szeszedett rendezvényt sikerült lebo-
nyolítaniuk. Köszönöm! Számítok 
rájuk a továbbiakban is, hiszen két 
önkormányzati rendezvény áll még 
előttünk. A Talpra Magyarock ren-
dezvény keretében érkezik hozzánk 
egy év kihagyás után szeptember 
25-én a Kárpátia. A koncert előtt 17 
órakor a Nagy-Magyarország téren 
vezérlő fejedelmünk tiszteletére egy 
Rákóczi Ferencről készült mellszob-
rot állítunk fel. A Csókakői Szüreti 
Felvonulást október 9-én rendezzük 
meg. A menet a Művelődési Háztól 
fog indulni, a résztvevők 12 órától 
gyülekeznek a helyszínen és a ter-
vek szerint 14 órakor indul majd a 
menet. Mindenkit szeretettel várunk 
rendezvényeinkre!

Csókakő, 2021. szeptember 14.
Fűrész György polgármester
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MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A XXII. 
CSÓKAKŐI VÁRJÁTÉKOK
Péntek este szeptember 3-án a Borutca megnyitójá-

val, majd Hungarica és Piramis koncerttel vette kezdetét 
a 22. Csókakői Várjátékok, amelyet idén az időjárás is 
a kegyeibe fogadott. A koncertek után az EVM Zene-
kar húzta a rendezvénysátor alatt hajnalig a talpalávalót.  
A díjak átadása mellett a szombati ünnepségen egy újabb 
testvértelepülési megállapodást is aláírtak. 

Annak idején, 1999-ben a Csókakői Várbarátok, akik 
célként tűzték ki a megye egyetlen fennmaradt középkori 
várának a felépítését, kezdeményezték a várjátékok lét-
rehozását. A romos vár azóta majdnem felépült, ma már 
messziről látszik a Vértes oldalában. Vele párhuzamosan 
a rendezvény is komoly, háromnapos programmá nőtte 
ki magát, amelyre a határon túlról is érkeznek fellépők 
és az ország több pontjáról a résztvevők. A Csókakői 
Várjátékokat reggel 10 órakor nyitották meg, amikor a 
polgármester vezetésével a bajvívó csapatok befoglalták 
a várat. A beérkező bandériumokat a Szelindek Zenekar 
kísérte középkori zenével, majd a befoglalás után a her-
ceghalmi Labdarózsa Kórus énekkel köszöntötte a várba 
özönlő középkori katonákat, lovagokat. A várbeliek da-
lárdájává alakult kórus Leo Deliber: Glória című művét 
adták elő.

Az esemény jó alkalom arra is, hogy átadják a Csóka-
kő Legszebb Portája címet, illetve a Csókakőért Érdem-
érmet. Fűrész György polgármester büszkén mondta el, 
hogy idén is több jelöltje volt mind a két címnek, akik kö-
zül a képviselő-testület egy-egy díjazottat választott ki. 
A Csókakő legszebb portája elismerést Szabó Szilárd és 
felesége Szabóné Balog Tímea vehette át. A Csókakőért 
Érdemérmet Mensáros Zsuzsannának ítélték, aki lassan 
öt évtizede szolgálja a falut: előbb pedagógusként, majd 
községi könyvtárosként dolgozott, de volt önkormányza-
ti képviselő és két évig alpolgármester is. 

A díjak átadását követően a színpadon írták alá a Csó-
kakő és az erdélyi Kövend között létrejött testvértelepülési 
megállapodást, amely a két település önkéntes tűzoltó-
egyesületeinek együttműködéséből indult.Fűrész György 
Csókakő, illetve Marginean János Kövend és Várfalva 
polgármestere írták alá, a jövőbeni együttműködés alap-
jait lefektető dokumentumot. Két éve a csókakőiek aján-
lottak fel különböző tűzoltó felszerelést az erdélyi falu-
ban újjáalakuló tűzoltó-egyesületnek. Tehették mindezt 
azért, mert nekik is van egy bőkezű, luxemburgi támo-
gató tűzoltó-egyesületük, akiktől rendszeresen kapnak 
adományokat.

A továbbiakban a színpadon bemutatkozott a Csóka-
kői Szent Donát Borrend, majd a Csókakői Várbarátok 
Egyesülete, aztán jöttek a harcászati, a hangszeres, a vi-
selet, a csikós bemutatók. Mindeközben lehetőség nyílt 
a várat idegenvezetés kíséretében bejárni, a borutcában 
pedig a környék borait kóstolgatni. A jó hangulatot to-
vább fokozták az egymást követő zenés műsorok – volt 
operett, musical, magyar nóta és fellépett Vadkerti Imre, 
a Kormorán énekese is. A napot este lézershow és tűzijá-
ték, majd pedig a Viking együttes bulija zárta. Vasárnap 
10 órától 16 óráig pedig főleg gyermekjátékokat vehettek 
ingyen igénybe a látogatók, a kicsik és nagyok örömére 
egyfajta morzsapartit rendeztek a szervezők.

Csókakő, 2021. szeptember 6.
Csókakő Községi Önkormányzat

Önkormányzati Hírek
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Csókakőért Érdemérem 2021

Mensáros Zsuzsánna

A Csókakői Általános Iskola pe-
dagógusa volt, mintegy négy évtize-
den át. Három gyermek édesanyja. 
Az 1957-ben alapított Csókakő Köz-
ségi Könyvtár második könyvtárosa 
1982-től. A nyolcvanas, kilencvenes 
években több író-olvasó, színész-
rajongó találkozókat is szervezett 
önzetlenül, társadalmi munkában, 
mint például a Janikovszki Éva 
írónő, vagy Szirtes Ádám színész, 
Mensáros László színész részvételé-
vel, a könyvtárban és a Művelődési 
Házban. Számos művelődési prog-
ram, könyvtári és iskolai program 
is a nevéhez fűződik, ami még ma 
is él az akkori részt vevők emléke-
zetében. A rendszerváltást követően 
1990-től 1998-ig Csókakő Község 
Önkormányzatának képviselőjévé 
választották, nyolc évig képviselő-
ként is a közügyeket szolgálta. A 
második ciklusának elején 1994-től 
1996-ig alpolgármesterré választot-
ták, és két évig ebben a tisztségben 
szolgálta Csókakőt. A nyugdíjba 
vonulása után sem hagyta magára a 
méltatlan körülmények közé került 
községi könyvtárat. A községi ren-
dezvényeinkben rendszeresen részt 
vesz, pályázatokon keresztül a kü-
lönféle rendezvények játszóházait, 
gyermeksarkokat támogatja, aktívan 
részt vesz a falu programjaiban. A 

könyvtár mostani kialakításában, 
továbbfejlesztésében, szakmai to-
vábbvitelében oroszlánrészt vállalt. 
Az adományként megkapott hon-
védségi könyvtár, és községi könyv-
tár egyesítését, önzetlenül minden 
juttatás nélkül, akár éjt nappallá téve 
is végig vitte. Neki köszönhetjük, 
hogy a könyveinket átválogatva, je-
lentős könyvadományt tudtunk az ő 
munkájának köszönhetően Erdélybe 
Nyárádszeredára, Nagykárolyba ki-
küldeni. Támogatta és sokat segített 
abban, hogy az NKA által támogatott 
bútorcserét az önkormányzat sikere-
sen végig vigye. A könyvtárhelyiség 
kialakításában, szabadidejében is 
részt vett, többször oda-vissza pa-
kolva a több mint 5000 kötet köny-
vet. Az elmúlt években a könyvtár-
ba járó lakóinkat igazi közösséggé 
kovácsolta, a látogatói létszámot 
személyes és az internetes kapcso-
lattartásnak köszönhetően megdup-
lázta. A könyvtárban kezdeményez-
te és elvállalta az e-magyarország 
program bevezetését, amivel újabb 
szolgáltatás lett elérhető az intézmé-
nyünkben.Mozit rendezett az idősek 
otthonában, a könyvtárban, ahol az 
időseket érdeklő régi filmeket vetí-
tettek le. Történelmi, helytörténe-
ti kiállításokat, festménykiállítást 
szervezett, bármilyen kapcsolódó 
rendezvényünk volt, mindig számít-
hattunk rá. A 2020-ban kirobbant 
koronavírus járvány idején is a kor-
látozások ellenére, igyekezett ellátni 

az időseket, fiatalokat könyvekkel, 
lényegében egyedüli élő kapcsolat 
maradt az otthonukban rekedt idő-
seknek, és fiataloknak egyaránt. A 
járvány idején is ellátta feladatát, 
és a hivatal segítségét igénybe véve 
sokszor még gyalog is hozta vitte 
a könyveket, még akkor is amikor, 
már minden megyei könyvtár zárva 
volt. Neki köszönhetően a mi könyv-
tárunk lényegében végig üzemelt, az 
ellehetetlenített helyzetben is. Ma is 
aktív szereplője a község életének, 
lassan öt évtizede szolgálja a közjó 
ügyét itt Csókakőn.A képviselő-tes-
tület mindezen méltatás mellett ér-
demesnek tartja Mensáros Zsuzsan-
nát a Csókakőért Érdemérem birtok-
lására. 

Csókakő, 2021. augusztus 24.                                                     
Fűrész György polgármester

Csókakő Legszebb Portája 
2021

Szabóné Balog Tímea és Szabó 
Szilárd, 8074 Csókakő, Kossuth 
Lajos utca 31.

A múlt században épült ház több 
átalakításon esett át az elmúlt évti-
zedben, ám a legutóbbi felújítás a 
gazdák keze munkáját dicséri, hogy 
nem csak a ház, hanem a körülötte 
lévő udvar is teljes megújításra ke-
rült. Igényesen lett kialakítva a régi 
kút, megtartották a présházat és a 
pincét, a ma is működő kerekes ku-
tat pedig a funkcióját megtartva na-

gyon szépen felújították. Az ingatlan 
szinte egész évben virágzik, ami a 
gazdasszony keze munkáját dícséri, 
a régi fű helyére pedig gyep került, 
ami pedig a gazda gondosságát mu-
tatja. A régi beton helyére igényes 
térkő került, és a ház frontján a ke-
rítés is teljes egészében megújult, új 
arculatot adva az ingatlannak. A régi 
és az új találkozása a család hagyo-
mányainak folytatását és a jövőbe 
vetett hitet és a lakóhely iránti sze-
retetet hirdeti, itt Csókakő fő utcá-
jában, ezzel is segítve a Csókakőről 
kialakított pozítiv település képet. 
Mindezen érvek mellett a képviselő-
testület az ingatlan tulajdonosainak 

2021-ben a Csókakő Legszebb Por-
tája címet adományozza.

Csókakő, 2021. augusztus 24.                                                          
Fűrész György polgármester
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Tisztelt Csókakőiek!

Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy Csó-
kakő és Kövend (Erdély, Románia) polgármesterei 
testvértelepülési szerződést írtak alá. Így Csókakőnek je-
lenleg három testvértelepülési szerződése van, Malinovo 
(Felvidék, Szlovákia), Byczyna (Szilézia, Lengyelor-
szág) és Kövend (Erdély, Románia). Az együttműködési 
megállapodás szövegét az alábbiakban tesszük közzé:

Csókakő és Kövend (Várfalva Község) Település kö-
zötti testvértelepülési szerződés

Abban a hitben, hogy a kölcsönös megismerés,  
megértés és együttműködés, az együvé tartozás a jövő 
generációk útja a fejlődéshez és jóléthez.

Csókakő Község és 
Kövend Település 
(Várfalva Község)

képviselői partneri kapcsolatot hoznak létre, mely-
nek célja:

 
- egykori kárpát-medencei kapcsolatok felújítása, meg-
tartása, megélése és ápolása a történelmi hagyománya-
ink mentén; 
- pozitív partneri kép kialakítása, a különböző orszá-
gokban, városokban és kultúrákban, az emberek egyéni, 
üzleti, társadalmi kapcsolatainak fejlesztése; 
- kapcsolatok kialakítása és fenntartása a különböző 
szervezetek között, beleértve a szakmai szervezeteket, 
egyházakat, községi falvakat és egyesületeket; 

- ifjúsági csereprogramok révén történő együttműködés 
az oktatásban és a továbbképzésben. 
- határontúli és határoninneni magyar-magyar kapcsola-
tok fejlesztése; 
- együttműködés az idegenforgalom terén; 
- a közösen szervezett, a sport, a kulturális, a tudományos 
és a gazdasági életet bemutató programokban való rész-
vétel; 
- együttműködési kapcsolatok ápolása, elmélyítése Vár-
falva Község igazgatása alá tartozó Kövend Településsel. 

Fűrész György Csókakő polgármestere
Marginean János Várfalva polgármestere
Kövend képviseletében eljárva

A testvértelepülési szerződés 2021. szeptember 4-én 
került aláírásra Csókakő településen, ünnepélyes keretek 
között a XXII. Csókakői Várjátékokon4 eredeti példány-
ban, szó szerinti magyar és román nyelvű fordításban ke-
rült aláírásra.

Hivatali Hírek

Borrendi Hírek

SZENT DONÁT NAPI  
BÚCSÚ, CSÓKAKŐI VÁRJÁTÉ-
KOK

Bővelkedett helyi rendezvény-
ben az elmúlt időszak Csókakőn. 
A Szent Donát Borrend egyik leg-
nagyobb ünnepe a csókakői Szent 
Donát Plébánia templomban a Szent 
Donát Napi Búcsú. Az idei évben a 
búcsú napja Szent Donát napja után 
augusztus 8-ára esett. 

Lovagtársainkkal részt vettünk 
a búcsúi szent misén, Hortyi Gábor 
atyával megszenteltettük a csókakői 

borokat, majd Szent Donát szobrá-
hoz vonulva Fűrész György lovag-
társunk és egyben polgármesterünk 
jó fajta csókakői ezerjóval megtöl-
tötte Csókakő védőszentjének po-
harát. A búcsúi szent misét köve-
tően Horváth Csaba nyugalmazott 
hegybíró látta vendégül a templom 
szomszédságában található házánál 
a híveket, és a Szent Donát borlova-
gokat. 

A Barkócaberkenye Néptánccso-
port augusztus 28-án rendezte meg a 
Kárpát-medencei Néptánctalálkozót, 
ahol borrendünk is részt vett. A 

Leader pályázatban elnyert mobil 
kemencénket és rendezvénysátrun-
kat itt avattuk fel és próbáltuk ki. A 
10 éves fennállását ünneplő Barkó-
caberkenye Egyesületnek ezúton is 
gratulálunk az egyévtizedes érték-
mentő, értékmegélő munkához! 

Részt vettünk a XXII. Csóka-
kői Várjátékokon. A program 2021. 
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szeptember 3-án kezdődött a Borut-
ca megnyitójával, ahol Zsipi Gyula 
elnök és Fűrész György polgármes-
ter megnyitotta és átadta a borked-
velő közönségnek a rendezvény bort 
kínáló utcáját, ami három napon át 
népszerűsítette a borfogyasztást, 
és a Móri Borvidéket az ideérkező 
vendégeknek. A Csókakői Várjáté-
kok második napján2021.09.04-éna 
Csókakői Szent Donát Borrend 10 

órakor a borlovagok segítségével 
bevették a várat és részt vettek a 
Várjátékok megnyitóján. Délután a 
Várszínpadon bemutatkozott a Szent 
Donát Borrend, Visegrádi József 
kancellárunk ismertette a Szent Do-
nát legendát, majd a tavalyi és az idei 
év új borrendi tagok bemutatása kö-
vetkezett. Tavaly 2020-ban Kemény 
Zsuzsannát, Förhécz Sándort és Be-
rényi Istvánt avattuk fel borlovaggá, 

az idén 2021-ben pedig Dr. Szelp 
Juditot vették fel a borlovagrendbe. 
Ezt követően borhölgy avatásra ke-
rült sor, ahol Kaiser Mihályné Magdi 
nénit ütötte borhölgyé Bognár Gábor 
nagymester. A felavatásához ezúton 
is gratulálunk!

Csókakő, 2021 szeptember 14.                                                               
Szent Donát Borrend

Polgárőr Hírek

SZÁMOS RENDEZVÉNYEN 
VETTÜNK RÉSZT

Az elmúlt időszakban nem le-
hetett panasz arra, hogy nincs ren-
dezvény a községben. Számos ren-
dezvényen vettünk részt, ahol a 
biztosítási feladatokat végeztük el. 
Augusztus 7-én és augusztus 8-án a 
Szent Donát Napi Búcsú biztosítását 
végeztük el. 

Hazatért a katona... Hazatérő 
Katonák Emlékművének avatását 
2021. augusztus 21-énszombaton 
tartották. Díszőrséget vállaltunk az 
avatáskor, koszorút helyeztünk el 
az emlékműnél, és lezártuk az ün-
nepség idejére a Rákóczi F. utcát. 
Színvonalas műsorrral és méltató 
beszédekkel felavatták a ‚Hazatérő 
Katona’ emlékművét Csókakőn a 
temető kápolna előtt. Nagyon szép 
és megható ünnepség részesei lehet-
tünk! Köszönjük szépen a Vértesalja 
Gyermekei-nek a kezdeményezést 
és a színvonalas szervezést, mely-
lyel Csókakő gazdagabb lett. A nap 
végén a P. Mobil koncert parkolta-
tását irányítottuk, és biztosítottuk a 
rendezvényt.

’Csapatépítő Tréning’-en vettünk 
részt augusztus 28-án szombat este, 
az amúgy elég sűrű nap végén. Volt 
egy temetés biztosításunk, forgalom 

irányítás, útlezárás, és a Barkócaber-
kenye Néptánccsoport által rendezett 
Néptánctalálkozó felvonulásának kí-
sérése forgalom irányítással, a Vár 
alatti rendezvény térre. Egy nagyon 
jó hangulatú, igen finom vacsorával 
-(vörösboros csülkös körömpörkölt-
tel) -leptek meg minket a Fináncz 
házaspár kollégáink, akik még egy 
kis zenét is szolgáltattak! Köszönjük 
szépen Imrének és Marcsinak a fára-
dozásaikat.

A Csókakői Várjátékok a leg-
nagyobb rendezvénybiztosításunk. 
Három napon át biztosítottuk a par-
koltatást és a koncerteket. Pénteken 
szeptember 3-án a Hungarica majd 
a Piramis és az EVM koncert bizto-
sítását láttuk el. Másnap a főnapon 
egész nap forgalomirányítással és 
parkoltatással voltunk elfoglalva, 
majd este a Viking bulit is biztosí-
tottuk. A vasárnapi napon a parkol-
tatást segítettük a Nagy-Magyar-
ország téren. Szeptember 11-én a 
Csókakörtrail elnevezésű futóver-
seny biztonsági szolgálatát láttuk el. 
Minden polgárőrtársunknak ezúton 
is köszönjük a segítséget! 

Fináncz Imre polgárőrtársunk 
megkereste a Váralja Varroda Bt-ét, 
hogy segítséget kérjen ahhoz a terv-
hez, hogy a szolgálati autóba védő 
üléshuzatot csináltassanak. Öröm-

mel fogadta a felkérést a Váralja 
Varroda Bt. Az autónkba elkészült 
az egyedi üléshuzat, amivel felsze-
reltük a polgárőrautó üléseit. A var-
rodától kaptunk még a fényhídra is 
huzatot, ami a fényhidat védi majd 
az időjárás viszontagságai ellen. A 
Váralja Varroda Bt. és annak vezetői 
ingyen elkészítették a kért üléshuza-
tot és a fényhídhuzatot. Köszönjük a 
támogatást, Palocsainé Fűrész Éva 
üzemvezetőnek és Fűrész György 
ügyvezetőnek, és a Váralja Varroda 
Bt. munkatársainak!

Csókakő, 2021. szeptember 14.
 Csókakői Polgárőrség
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Tisztelt Csókakői Lakosok!

Azért írom ezeket a sorokat,hogy 
el mondjam: Csókakőn vannak még 
olyan emberek, akik ha kell önzetle-
nül segítenek ha szükség úgy hozza. 
Az idei évben a 36 éves tűzoltóau-
tónkat nagy szervízbe kellett vin-
nünk. Sajnos a felmerült hibák már 
a biztonságos üzemeltetést is veszé-
lyeztették.

Nem tudtuk tovább halogatni a 
javításokat. Visegrádi József fel-
ajánlotta segítségét leszervezte,hogy 
egy márkaszervízben fogadják az 
autót,és elvégezzék a szükséges ja-
vításokat. Az autó kora miatt nagyon 
nehéz volt a szükséges alkatrészek 
beszerzése több alkatrészt is úgy 
kellett legyártani.Visegrádi József 
vállalta, hogy a hiányzó alkatrésze-
ket a saját műhelyében legyártja, 
amiket térítés nélkül adott az egye-
sületnek így több 100 ezer forinttal 
támogatott bennünket.Az amúgy 
tetemes javítási költség egy részét a 
luxemburgi TAVARES család ado-
mányából állami pályázatokon nyert 
forrásból fizettük ki. A javítást vég-
ző Eurotrade Kft ügyvezetője a 150 
ezer Ft elengedésével támogatta az 
egyesületünket ebben is bent volt Vi-
segrádi József keze. Tavaly a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságtól kaptunk egy 20 éves Lada 
NIVA autót, ami a korának megfe-

lelő állapotban volt, vagyis rengeteg 
javítani való volt rajta. Sok önzetlen 
segítőkész ember, szervezet segítsé-
ge kellett ahhoz, hogy el tudjuk vin-
ni műszaki vizsgára a Nivát.Ez egy 
igazi önzetlen csapatmunka volt.
Az autón rengeteg karosszéria hiba 
volt, megvettük a javításhoz a szük-
séges elemeket. Molnár Gábor csó-
kakői mester, pedig ingyen megcsi-
nálta a karosszérialakatos munkát.
Következtek a futóművek, lengés 
csillapítók, fékek, amiket a Wink-
ler TRANS Kft segítségével Weiger 
Bence cserélt, javított természetesen 
ingyen. Az autón található felíratok 
címerek elkészítését, és felhelye-
zésének költségét Csókakő Község 
Önkormányzata állta. Az autóról az 
átadás előtt leszerelték a megkülön-
böztető jelzést, amit pótolnunk kel-
lett. Megkerestük Dr. Varga Péter 
dandártábornok urat Fejér Megye 
rendőrkapitányát, aki adományozott 
nekünk egy komplett villogó sziréna 
szettet. Ezt a sziréna hidat Zsolnai 
Rihárd és munkatársai szakszerű-
en felszerelték, nem kevés munkát 
igényelt, több napig dolgoztak rajta, 
mire minden a helyére került. Ők is 
ingyen vállalták a munkát. Sajnos a 
NIVA egy év szolgálat után Kadar-
kútról hazafelé, ahol részt vettünk 
a várost ért viharkárok felszámolá-
sában meghibásodott. A szervízben 
kiderült teljes váltó cserére lesz 

szükség. Hetekig kerestünk, de 
nem találtunk 5 sebességes váltót. 
Megint Visegrádi József sietett a se-
gítségünkre beszerzett egy felújított 
váltót és egy komplett kuplung szer-
kezetet, nekünk csak a csere költsé-
gét kellett kifizetnünk. Azért írtam 
le ezeket,hogy lássák az emberek, 
még van remény, nem veszett ki az 
emberekből segíteni akarás. Támo-
gatásukkal nagyban hozzájárultak 
településünk,és a környező települé-
sek biztonságáért. Jelenleg két felújí-
tott járművel rendelkezünk, amivel 
ha kell bármikor, bárhol be tudunk 
avatkozni ha riasztanak bennünket. 
Az egyesület minden tagja nevében 
köszönjük mindenkinek a segítségét 
a munkáját, támogatását. Jó tudni, 
hogy nem vagyunk egyedül, mindig 
van olyan ember, aki ha szükség van 
rá, segít! Mi is a szabad időnk ter-
hére végezzük a tűzoltó munkát jó 
érzés,hogy ilyen sokan állnak mel-
lettünk. Ez nagy erőt, biztatást ad ne-
künk a további tevékenységünkhöz.

Csókakő, 2021. szeptember 2.
Tisztelettel: Weiger Lajos elnök

Tűzoltó Hírek

Barkócaberkenye Hírek

LENGYELORSZÁGI KALANDOZÁSUNK
Idén is meghívást kaptunk lengyel barátainktól, hogy 

részt vegyünk a byczynai lovagi- és kézműves táborban, jú-
lius 20. és 30. között. Így 10 táncosunk pakolta fel viseleteit 
és szelte át az országhatárokat, hogy végül 10 felejthetetlen 
napot töltsön el a fából épült vár ölelő karjaiban. 

Már az első délelőttünket egy kiadós táncpróbával kezd-
tük, majd letudva az elkészült koreográfiák gyakorlását, a 
tapasztaltabb fiúk kalotaszegi legényest tanítottak a többiek-
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nek. A lányok eközben a kézügyes-
ségüket fitoktatták, fontak és megis-
merhették a szövőkeret használatát. 
Ebéd után kimentünk a helyi lőtérre, 
ahol az íjászattal, vívással, a csata-
kés és csatabárd dobással próbál-
kozhattunk, felfedezve őseink harc-
modorát. Esteledvén pedig a velünk 
együtt táborozó lengyel gyerekekkel 
ismerkedtünk, játék és táncház köz-
ben. 

 Második nap is iktattunk be tán-
cot a napirendünkbe, hiszen egyre 
közeledett az első fellépésünk napja, 
a cisy-i várnapon. Később a város-
ba látogattunk, ahol néhány kelle-
mes órát töltöttünk el. A hőséggel 
hősiesen harcoló csapatunk délután 
jutalomként vízicsatát rendezhetett 
a helyiekkel, ahol a nézők sem ma-
radhattak egészen szárazon. 

Szombaton aztán autóba száll-
tunk és 160 kilométert megtéve, 
elérkeztünk Cisy falujába, ahol egy 
két napos rendezvény keretein be-
lül kicsíny magyar küldöttségünk 
is bemutathatta tudását, a közönség 
nagy örömére. Így a rengeteg pró-
ba és a sok izgulással töltött perc 
igazán meghozta gyümölcsét. Átöl-
tözés után már civilként csatlakoz-
tunk a vásártér forgatagához, ahol 
középkori viseletbe öltözött fellépők 

és vendégek hozták el számunkra a 
megfelelő, korhű hangulatot. Egy 
kis patakon átgázolva a várba is fel-
mentünk és megismertük több év-
százados múltját.  

Másnap ellátogattunk Byczynába 
a piacra és ismét benéztünk a város-
ba. Visszaérve egy sokoldalú fegy-
verbemutatót láthattunk és bepil-
lantást nyertünk a legkülönlegesebb 
fegyverek használatába is. Ilyen volt 
például a szakállas puska, melynek 
működését élesben is megtapasztal-
hattuk. Később aztán mi is fegyvert 
ragadtunk és a vár melletti erdőben 
légpuskával lőttünk. 

A lengyel táborozók között vol-
tak színjátszók is, viszont a darab el-
játszásához kevesen voltak és próba 
közben érkezett egy kérés a magyar 
fiúk felé. Egy csatajelenet megal-
kotásában kellett segédkezni és ve-
szíteni a lengyel gyerekek serege 
ellen. A bátor fiatalok ekkor kalap 
és csizma helyett, azonnal sisakot és 
pajzsot ragadtak, végül engedelme-
sen elhulltak a csatatéren, úgy ahogy 
annak lennie kellett. A műsor után 
közösen pizzáztunk, majd népi- és 
kártyajátékokkal ünnepeltük meg a 
közös délutánt. Az esténk igen iz-
galmasan telt, mindenki gondosan 
csomagolta hálózsákját, mert ké-

szültünk, hogy a szabad ég alatt, a 
lőtéren éjszakázzunk. Így a tábortűz 
mellett, sok beszélgetés, nevetés és 
tánc után hajtottuk álomra a fejün-
ket.

Az utolsó napunkon egy rendkí-
vül különleges programon vettünk 
részt. Az erdőben, egy hozzáértő 
vezetésével és segítségével paintbal-
lozni mehettünk. Alapos tájékozta-
tást követően egyenruhába bújtunk, 
csapatokat osztottunk, kézbe vettük 
a fegyvereinket és indulhatott is a 
harc. Záporozva hulltak alá a festék-
golyók, kattogtak a pisztolyok, mi-
közben arra törekedtünk, hogy az el-
lenfél zászlóját megkaparintsuk. Na-
gyon jól éreztük magunkat közben, 
igazi csapattá kovácsolódtunk. Ez 
ugyan érvényes az összes itt eltöltött 
napra. A játék végeztével pedig ki-
sebb lila foltok, sok őszinte mosoly, 
nevetés és örök emlékek egyvelegé-
vel tértünk vissza a táborba.

Másnap hajnalban viszont 
végetért a külföldi kaland és néhány 
elmorzsolt könnycseppel visszatér-
tünk kis hazánkba, hogy vidáman 
meséljük el mindenkinek mindazt, 
amit most én.

Csókakő, 2021. 08. 01
Palocsai Linda

Barkóaberkenye Néptánccsoport

Vértesalja Hírek

FELAVATTÁK A HAZATÉRŐ KATONÁK EM-
LÉKMŰVET CSÓKAKŐN

Csókakő Községi Önkormányzat és a Vértesalja 
Gyermekei Baráti Társaság a Csókakőn eltemetett II. 
Világháborús 42 Névtelen Magyar Katona és a Haza-
térő Katonák Emlékművének felavatási és felszentelési 
ünnepségét tartották meg Szent István ünnepének más-
napján 2021. augusztus 21-én, ahol részt vett Fűrész 
György polgármester mellett, Törő Gábor országgyűlési 
képviselő, a díszőrséget a székesfehérvári 43. Nagysán-
dor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred katonái ad-
ták. Jelen voltak a Csókakői Várbarátok Társaságának 
lovagjai, a Szent Donát Borrend borlovagjai, a Barkóca-
berkenye Néptánccsoport néptáncosai, a Csókakői Ön-
kéntes Tűzoltóság és a Csókakői Polgárőrség, valamint 
a Váralja SC Csókakő képviselői, és számos a plakáton 
meghírdetett neves résztvevő. Az emlékművet Mórocz 

Tamás plébános, espereshelyettes, címzetes apát szen-
telte fel. A felavatást követően a megemlékezők koszo-
rúztak az emlékműnél, és elhelyezték a megemlékezés 
virágait. Minden résztvevőnek ezúton is köszönjük a tá-
mogatást, és a részvételt!

Csókakő, 2021. augusztus 22. 
Fűrész György
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Drága Édesanyánkat Remete Ferencnét született 
Rendeki Ágnest 90. születésnapja alkalmából szeretettel 
köszöntjük! 

Kívánjuk, hogy a Jó Isten még sokáig tartsa meg ne-
künk egészségben, szeretetben!

DSIDA JENŐ: Édesanyám keze

A legáldottabb kéz a földön,
A te kezed jó Anyám
Rettentő semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentőm
S a fényes földre helyezett.
Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket.
Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld.
Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa szeretet. -
Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!
Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanitott,
Felmutatott a csillagokra,
Ugy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett.
Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Születésnapi Köszöntő

Lábam alól, ha néha néha
EI is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod a vétek szörnyü rút! -
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy
Egykor feledni birnám ezeket!.
Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy igy drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még
Tudtam, hogy egy más, szebb ha-
zában
A szent jövendő nem veszett! -
Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

egyHázi Hírek

„Ha valaki követni akar, tagadja meg magát,  
vegye fel keresztjét, és kövessen…”

Mk 8,35

Hirdetjük, hogy az idei Mária-
napi bodajkibúcsú jövő hétvégén 
lesz, amikor csak Bodajkon lesz 
szentmise lelkipásztori körzetünk-
ben, várva híveinket a közös ün-
neplésre!

A szokásos Fatimai engesztelő 
napot a hónap 13. napján (hétfőn) 
tartjuk Bodajkon: délután 5 órától 
elmélkedés, szentolvasó, litánia, 
körmenet, 6 órakor szentmise, este 
fél 9 órakor szentóra. 

Buzdítjuk a híveket a közös 
imádkozásra; az engesztelő napon 
való részvételre!

Bodajk
Közösségünk közös megtisz-

teltetése is egyben plébános atya 
megyei kitüntetése a kegyhely 
megújításáért és a közösség meg-
erősítésért kapott Marosi Arnold 
díj. A Jóisten áldása legyen közös-
ségünkön, kegyhelyünkön!

A jubiláns házasok megáldása 
a búcsút követő szombaton, szept-
ember 25-én este lesz kegytemplo-
munkban az esti 6 órai szentmise 
keretében.

Külön kérjük a kedves híveket, 
hogy búcsúnk szombat esti, éjsza-
kai virrasztásában szíveskedjenek 
részt venni! Az éjfélig tartó rész-
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ben vezetett szentórát végzünk, 
éjfélkor szentmise az elhunytjain-
kért, utána pedig csendes virrasztás 
lesz, az Oltáriszentség előtt.

P
énteki napon reggel 8 órakor 

imádkozunk szentmisét a kegy-
templomban.

A búcsú előtti rendrakás, taka-
rítás pénteken fél 9 órától lesz, il-
letve délután a kinti oltár felkészí-
tése, díszítése. Tisztelettel kérnék 
a testületi tagokat, illetve azokat, 
akik tudnak jönni, hogy a fenti idő-
pontokban segítsenek a búcsút elő-
készíteni. A búcsú utáni takarítás a 
búcsút követő hétfőn lesz, reggel 
9 órától. A búcsút követő köszönő 
vacsora a segítők számára a búcsút 

Dátum Időpont Helyszín Esemény

13. h. 17.00 Bodajk Fatimai engesztelés

18-19. Bodajk Mária-napi búcsú

25. sz Bodajk Egyházmegyei Ifjúsági zarándoklat

15.00 Fehérvárcsurg
ó Kastélykápolna Szent Kereszt búcsúja

16.00 Bodajk Elsőáldozók felkészülése

Szeptember

26. v.

Közös programok

Liturgikus elmélkedés
Kezdődik Szent Ágoston püspöknek „A pásztorok” című beszéde
(Sermo 46, 1-2: CCL 41, 529-530) Keresztények vagyunk és elöljárók

Hogy minden reményünk Krisztusban van és hogy ő a mi igazi és üdvös dicsekvésünk, arról – szeretteim – nem 
most hallotok először. Hiszen annak a nyájához tartoztok ti is, aki gondosan őrzi és legelteti választott népét. De 
mert akadnak olyan lelkipásztorok, akik ugyan szeretik, ha pásztoroknak hívják őket, de a pásztorok szolgálatát már 
nem akarják ellátni, vegyük hát fontolóra, mit üzen nekik Isten az ő prófétája által. Hallgassátok hát figyelemmel, 
hallgassuk félelemmel! Az Úr szózatot intézett hozzám: Emberfia, jövendölj Izrael pásztorairól, jövendölj és mondd 
meg nekik (Ez 34, 1-2). Ezt az olvasmányt az imént hallottuk, amikor felolvasták; ezért határoztuk el, kedveseim, hogy 
mondunk róla valamit. Ha nem a saját elgondolásunk szerint beszélünk, ő majd megsegít, hogy az igazat mondjuk. 
Mert ha a magunkét mondanánk, mi is olyan pásztorok lennénk, akik csak saját magukat és nem a nyájukat legelte-
tik. Ha pedig az Istené az, amit mondunk, akkor bármelyikünk által maga Isten legeltet titeket. Ezt mondja az Úr, az 
Isten: Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! A pásztoroknak nemde a nyájat kell legeltetniük? (Ez 34, 2). 
Azaz a pásztorok nem magukat, hanem a nyájat legeltetik. A legelső ok, amiért megvádolják a pásztorokat, az, hogy 
magukat és nem a nyájat legeltetik. Kik azok, akik magukat legeltetik? Azok, akikről az Apostol ezt mondja: Mind a 
maguk javát keresik, nem Krisztus Jézusét (Fil 2, 21).

Nekünk ugyanis – akiket Isten nem érdemeink miatt, hanem saját jóságával állított erre a helyre, amelyről oly 
veszedelmes a számadás –, két dolgot jól meg kell különböztetnünk: az egyik az, hogy keresztények vagyunk, a másik 
az, hogy elöljárók vagyunk. Az, hogy keresztények vagyunk, saját magunkért van. Az pedig, hogy elöljárók vagyunk, 
tiértetek van. Abban, hogy keresztények vagyunk, a saját hasznunk rejlik. Abban viszont, hogy elöljárók vagyunk, 
egyedül a ti hasznotok. Íme, van sok olyan keresztény, aki nem elöljáró, és eljut az Istenhez, talán sokkal könnyebb 
úton; és talán annál könnyebben is haladnak, minél kisebb felelősséget viselnek. Viszont mi azonfelül, hogy kereszté-
nyek vagyunk, és így majd a saját életünkről is számot kell adnunk, még elöljárók is vagyunk, ezért majd a ránk bízott 
szolgálatunkról is számot kell adnunk Istennek.

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

követő vasárnap, 26-án délután 5 
órától lesz a plébánián. Tisztelettel 
kérnék ez alkalomra egy-egy tálca 
süteménnyel, pogácsával, inniva-
lóval készüljünk! 

(Ha pénteken rossz idő lesz, ak-
kor szombat reggel fél 9 órától lesz 
a pakolás, díszítés!)

Fehérvárcsurgó
Aszokásos kastélykápolna-

Szent Kereszt búcsúja a bodajki 
búcsút követő hétvégén, szeptem-
ber 26-án lesz délután 3 órakor, 
amikor is csak a kastélyban lesz 
aznap szentmise, oda várjuk a ked-
ves híveket!
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Sport Hírek

NEHÉZ HETEK VANNAK A CSAPAT MÖ-
GÖTT

Nehéz hetek vannak a csapat mögött, jelentős 
játékosmozgás is jellemezte az átigazolási időszakot. 
Az edzőikarnak is meg kellett küzdenie ezzel a hely-
zettel, hiszen ilyen még nem volt a klub történetében, 
hogy augusztus 31-ig jelentős változások voltak a ke-
ret összetételét illetően. Elmondható az, hogy az Ika-
rusz-Marosheggyel, immár 6 éve fennálló utánpótlás 
együttműködésünk menti meg a helyi a labdarúgást. 
Szerencsére az akkori vezetés támogatta az után-
pótlás csapataink működését, ha akkor ezt a lépést 
elmulasztjuk, akkor bizony ma nem kellene írnunk 
a Csókakői fociról. Az edzői kar az a labdás edzés, 
azaz az edzőmérkőzések mellett tette le voksát. Az 
edzőmérkőzések alkalmával a következő eredmé-
nyek születtek. 
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Csókakő – Bakonynána 3 – 3 (3 – 
0),Bakonysárkány – Csókakő 6 – 0 (3 
– 0)

Bakonynána – Csókakő 6 – 3 (3 – 
3)Csákberény – Csókakő 5 – 4 (0 – 3)

Az edzőmérkőzéseket követően 
megkezdődött a Fejér Megyei Kupa, 
majd a Fejér Megyei Bajnokság III. 
osztályú bajnoksága, ahol Csókakő az 
Északi Csoportban vett részt. A Fejér 
Megyei Kupában meglepetés született 
az első fordulóban, hiszen a Puszta-
vámot ejtettük ki, ám a Bodajk, már 
nagy falatnak bizonyult, így kiestünk 
a kupából.

Fejér Megyei Kupa 1. forduló 
2021. augusztus 8. Csókakő

Csókakő–Pusztavám-Jüllich 2–2 
(1–2) – továbbjutott: Csókakő

Vezette: Petrovszki Barna
Csókakő: Weiger – Bitter, Jelena, 

Szabó Sz., Erdei G., Talos (Kutassy) 
– Simek (Czira), Koller (Réti), Grüll 
(Máhr) – Virág, Németh R. (Visi).

Pusztavám-Jüllich: R. Nagy – 
RozembaumA. (Merkatz), Elek, Ka-
tóka M. (Kornseé), Bedő – Deme 
(Manner), Emmerling, Kiss V., Fa-
zekas (Kalányos) – Grell, Nyevrikel 
(Veress).

Gól: Erdei G. (41., 82.), ill. Kiss V. 
(7.), Elek (34.)

Fejér Megyei Kupa 2. forduló 
2021. augusztus 15. Csókakő

Csókakő–Bodajk 0–9 (0–3)
Vezette: Wittner József.
Csókakő: Virág – Bitter, Máhr, 

Jelena, Falusi (Grüll) – Szabó Sz., Sin-
ka, Németh R., Réti (Engler) – Deák 
(Weiger), Erős (Kadlecsik).

Bodajk: Hornich – Bregócs, Mol-
nár M. (Joó), Molnár T. (Gulyás), 
Csapcsár – Arany, Nagy F. (Kovács 
J.), Dreska (Rózsás), Imrefi – Klein 
(Katóka R.), Kocsis D. Vezetőedző: 
Kovács Zoltán

Gól: Gulyás (53., 63.), Kocsis D. 
(55., 70.), Molnár T. (3.), Nagy F. (7.), 
Molnár M. (17.), Joó (72.), Csapcsár 
(85.)

Továbbjutott a Bodajk SE. Gratu-
lálunk az ellenfelünknek!

Fejér Megyei Bajnokság III. osz-
tály Északi-csoport 2021. augusztus 
22.  1. forduló

Gyúró–Csókakő 5–0 (3–0)
Vezette: Szabados Gábor.
Gyúró: Kukucska – Péter (Gál T.), 

Harasztos, Puskás, Ducsai – SerákA., 
Molnár K., Császár (Szabó Zs.), Jám-
bor L. (Jámbor Zs.) – Habos, Huszár 
(Csáky).

Csókakő: Erős – Talos (Grüll), 
Bitter, Máhr (Sinka), Falusi – Szabó 
Sz., Erdei (Kadlecsik), Virág, Koller – 
Simek Cs. (Réti), Weiger.

Gól: SerákA. (36., 65.2), Huszár 
(11.), Ducsai (38.), Szabó Zs. (47.)

Fejér Megyei Bajnokság III. osz-
tály Északi-csoport 2. forduló 2021. 
augusztus 29.

Csókakő–Söréd-Bodajk II. 0-1 (0-
0)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.
Csókakő: Talos – Bitter, Máhr, 

Kutassy, Jelena – Simek Cs. (Szabó 
Sz.), Koller, Grüll (Virág), Kadlecsik 
(Falusi) – Weiger, Réti.

Söréd-Bodajk II.: Hor¬nich – Bá-
lint (Moór), Horváth E. (Kovács B.), 
Kovács J., Oláh (Egyed) – Horváth T., 
Németh D., Kaszab (Rajmon), Gyar-
mati – Csapcsár, Kelemen (Nagy B.). 
Vezetőedző: Varga László.

Gól: Rajmon (73.).

Fejér Megyei Bajnokság III. osz-
tály 3. forduló Északi-csoport 2021. 
szeptember 5.

Csákberény–Csókakő 1–1 (1–1)
Vezette: Ibriksz Máté.

Csákberény: Huszár – Sebestyén, 
Bíró Balázs, Erdődi, Szabó G. – 
Zsöllei, Baksa, Gyuris, Csire (Belecz) 
– Bíró Bálint, Szabó-Galácz.

Csókakő: Weiger – Bitter, Máhr 
(Grüll), Kutassy, Jelena (Lakatos) – 
Szabó Sz., Kadlecsik (Falusi), Simek 
Cs. (Virág), Czira – Krutzler, Sinka.

Gól: Bíró Bálint (14.), ill. Kutassy 
(10.)

Szomorú hír érkezett a focipá-
lyánkra, hiszen egykori játékosunk, 
támogatónk, mindenki Tibi bácsija, 
Zsolnai Tibor megtért teremtőjéhez. A 
családnak ezúton is őszinte részvétün-
ket fejezzük ki, nagyon fogsz hiányoz-
ni Tibi bácsi! Nyugodj békében!

Csókakő most jelenleg a 13. utolsó 
helyen áll, mivel mögötte lévő csapa-
tok sorra megszüntek. Először a nagy 
múltú Velence adta be a kulcsot, majd 
Jenő gárdája szüntette be a labdaker-
getést, aztán Alcsútdoboz döntött úgy, 
hogy a 3. fordulóban feladják a küz-
delmet. Mi még megvagyunk, nálunk 
pattog a labda Csókakőn, így ennek 
fényében szeretnénk meghívni druk-
kereinket, támogatóinkat a futballpá-
lyánk mellé, hogy együtt biztassuk a 
csókakői csapatot.

Csókakő, 2021. szeptember 6.                                                               
Váralja SC Csókakő



12   XXV. évfolyam 09. szám


