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Tisztelt Csókakőiek!

A Rákóczi Szabadságharc be-
fejezésének 310. évfordulója al-
kalmából a Vértesalja Gyermekei 
Baráti Társaság szervezésében II. 
Rákóczi Ferenc vezérlő fejede-
lemnek Csókakőn szobrot állítot-
tunk. A szoboravatást követően 
fellépett az Előadó téren a Romer, 
a Kárpátia és a Viking Zenekar. 
Mindenkinek, aki a szobor felál-
lítását támogatta, a rendezvény 
megrendezésében segített, vagy 
eljött és részt vett ünnepségün-
kön, s koszorút helyezett el a szo-
bornál, ezúton is köszönjük! 

Megkezdődött szeptember 
elején az óvoda és az iskola is. 
Az elmúlt időszakban reggel és 
délután az utcáinkat sok esetben 
figyelmetlen gyermekek töltik 
meg. Kérem az autóvezetőket, 
hogy fokozottan figyeljük a gye-
rekekre, és óvatosan, lassan ve-
zessünk ebben az időszakban. 
Tartsuk be a sebességkorlátozá-
sokat, lassan hajtsuk autóinkat. 
Köszönöm!

Ha október, akkor Csókakői 
Szüreti Felvonulás. Az idei év-
ben a Csókakői Szüreti Felvonu-
lást 2021. október 9-én szomba-
ton délután 14 órakor indítjuk el 

a Csókakői Művelődési Háztól. 
A hagyományos rendezvényünk 
este 19 óráig tart és a menet a ki-
indulópontra, azaz a Művelődési 
Házhoz ér vissza. Mindenkit sze-
retettel várunk!

Szeretném tájékoztatni a la-
kosságot, hogy Csókakő Községi 
Önkormányzat képviselő-testüle-
te 2021. október 19-én 18 órakor 
közmeghallgatást tart a Csókakői 
Művelődési Házban. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Csókakő, 2021. szeptember 28.  
Fűrész György polgármester
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CSÓKAKŐI KÁLVÁRIA

A Csókakői Kálvária helyreállítását célozta meg több 
szervezet és magánszemély. Az egykori Csókakői Kálvá-
riát, ami a Rákóczi Ferenc utcában állt a szovjet tankok 
1945 márciusában rombolták le. 

Egyesületünk vezetése úgy dön-
tött, hogy a kezdeményezésnek szer-
vezeti keretet adva megkezdjük a 
gyűjtést a helyreállítás költségeinek 
közadakozásból történő finanszíro-
zására. Az új Csókakői Kálváriát, 
azonban nem a Rákóczi Ferenc ut-
cában, hanem a vár felé vezető úton 
a Zrínyi Miklós utcában építjük fel. 
Az áthelyezésnek két oka van, egy-
részről a Rákóczi utcában az elmúlt 
évek beépítései és a kialakult for-
galom miatt már szűk lenne a hely 
egy ilyen műemlékegyüttes visz-
szaállítására. Másrészt, a Zrínyi ut-
cában 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 kál-
vária 14 stációból fog állni aminek 

Önkormányzati Hírek

felépítési költsége 250 000 Ft/darab 
lesz. A terv megvalósítása érdekében 
az ügy mögé állt, és az önkormány-
zatnak segítséget nyújt a Csókakői 
Barkócaberkenye Egyesület. Kér-
jük, hogy aki adományával szeretné 
segíteni vállalásunkat a következő 
bankszámlára történő utalással tehe-
ti meg támogatását a cél érdekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCABER-
KENYE EGYESÜLET 

BANKSZÁMLASZÁM: 
11736044-20014115
KÖZLEMÉNY: CSÓKAKŐI 

KÁLVÁRIA HELYREÁLLÍTÁ-
SÁRA

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

Csókakő, 2021. szeptember 25.
Csókakő Községi Önkormányzat

ARAD, 1849. október 6.

A kormány 2001-ben a magyar 
nemzet gyásznapjává nyilvánította 
október 6-át, arra emlékezve, hogy 
1849. október 6-án végezték ki 
Aradon a magyar szabadságharc 13 
honvédtábornokát, Pesten pedig Bat-
thyány Lajos grófot, az első magyar 
felelős kormány miniszterelnökét.

Az 1848–1849-es szabadságharc 
leverését kegyetlen megtorlás követ-
te. A közkatonák amnesztiát kaptak 
ugyan, de sokukat besorozták a csá-
szári seregbe, a magasabb rangú tisz-
tek, tisztviselők pedig hadbíróság elé 
kerültek. A tárgyalások sorrendjét a 
„bűnösség” foka határozta meg: el-
sőként a „főbűnösök”,a csehországi 

Olmützben (Olomouc) Batthyány 
Lajos, Aradon pedig a honvédsereg 
önálló seregtestet vezénylő főtiszt-
jeinek perét folytatták le.A tisztsé-
géről 1848. október 2-án lemondó 
Batthyányt 1849 januárjában Pesten 
tartóztatták le. A szabadságharc bu-
kása idején Olmützben raboskodó 
politikust 1849. augusztus 30-án a 
haditörvényszék koncepciós eljárás-
ban, felsőbb utasításra, felségárulás 
miatt kötél általi halálra és teljes va-
gyonelkobzásra ítélte, de kegyelem-
re ajánlotta.

A per még azt a bécsi utasítást is 
megsértette, hogy a vádlottak csak a 
magyar parlament 1848. október 3-i 
feloszlatása utáni forradalmi cselek-

ményekért vonhatók felelősségre, 
ugyanis a vád alapját Batthyány ko-
rábbi cselekményei (többek között 
külföldi hatalmakkal való kapcso-
latfelvétel, a horvátokkal és az oszt-
rák kormánnyal történő megegyezés 
elmulasztása, uralkodói jóváhagyás 
nélküli honvédújoncozás és papír-
pénz-kibocsátás) alkották. A kegye-
lemre ajánlást Ausztriában az íratlan 
szabály szerint figyelembe kellett 
venni, ezért Batthyányt Pestre vitték, 
ahol a Magyarországot teljhatalom-
mal kormányzó Haynau táborszer-
nagy 1849. október 5-én megerősí-
tette az ítéletet.

Aradon 1849. szeptember 26-án 
tizenhárom tábornokot és egy ez-
redest (Lázár Vilmost, aki szintén 
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önálló seregtestet irányított) ítéltek 
halálra felségsértés és lázadás miatt. 
Haynau ezt szeptember 30-án hagyta 
jóvá, de Gáspár András (Ferenc Jó-
zsef egykori lovaglómestere) bünte-
tését az utolsó pillanatban börtönre 
változtatták.

A kivégzéseket október 6-ára, 
az egy évvel korábbi bécsi felkelés 
és Latour osztrák hadügyminiszter 
meglincselésének évfordulójára idő-
zítették.

A börtönként szolgáló pesti Új-
épületben Batthyány éjszaka egy 
becsempészett tőrrel nyakon szúr-
ta magát, és súlyos vérvesztesége 
miatt nem lehetett végrehajtani a 
megbecstelenítőnek számító, job-
bára köztörvényeseknél alkalmazott 
akasztást. Mivel a kivégzésnek meg 
kellett történnie, a helyi parancsnok 
a kötél általi halálbüntetést saját ha-
táskörben „porra és golyóra” változ-
tatta – ennek hallatán Haynau ké-
sőbb idegrohamot kapott. Batthyány 
nem engedte a szemét bekötni, és 
maga vezényelt tüzet a kivégzőosz-
tagnak, utolsó szavai három nyelven 
hangzottak el:

„Allez, Jäger! (Rajta, vadászok!) 
Éljen a haza!”

Kivégzésének színhelyén, az 
egykori Újépület falánál 1926. októ-
ber 6-án avatták fel a Pogány Móric 
tervei alapján készült Batthyány-
örökmécsest, amely a szabadság jel-
képe, a kádárizmus utolsó éveiben 
a március 15-i ellenzéki tüntetések 
rendszeres színhelye lett. Magyaror-
szág első miniszterelnökének ham-
vai a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, 
a Batthyány-mauzóleumban nyug-
szanak.

Aradon ugyancsak október 6-án 

végezték ki a 13 honvédtábornokot: 
Aulich Lajost, Damjanich Jánost, 
Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, 
Knézich Károlyt, Láhner (Lahner) 
Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-
Westerburg Károlyt, Nagysándor Jó-
zsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel 
Józsefet, Török Ignácot és Vécsey 
Károlyt. A golyó általi halálra „ke-
gyelmezett” Kisst, Schweidelt, Des-
sewffyt és Lázárt hajnalban lőtték 
agyon a vár északi sáncában, a többi 
elítéltet ezután a vártól délre sebté-
ben összetákolt bitófákra akasztották 
fel.A holttesteket elrettentésül estig 
az akasztófán hagyták, de éppen az 
ellenkező hatást érték el, mert a ki-
végzés helye valóságos búcsújáró 
hellyé vált. Ma az egykori vesztő-
helyen emlékoszlop áll, a vértanúk 
emlékét a városban a 2004-ben visz-
szaállított Szabadság-szobor, Zala 
György munkája őrzi. 

Aradon 1850 februárjáig még 
három honvédtisztet végeztek ki, 
Ormai Norbert honvéd ezredest, Ka-
zinczy Lajos honvéd ezredest (Ka-

zinczy Ferenc fiát) és Ludwig Hauk 
alezredest, Bem tábornok hadsegé-
dét. Lenkey János honvéd vezérőr-
nagy azért nem került a kivégzőosz-
tag elé, mert megtébolyodott, ő 1850 
februárjában a várbörtönben halt 
meg. A szabadságharc utáni megtor-
lások alatt hozzávetőleg 500 halálos 
ítéletet hoztak, és mintegy 110-et 
hajtottak végre. Az emigránsokat in 
effigie – távollétükben – végezték 
ki, azaz nevüket az akasztófára szö-
gelték. A bosszúhullám csak 1850 
júliusától mérséklődött, amikor az 
általános európai felháborodás miatt 
a bécsi udvar nyugdíjazta a „hatás-
körét túllépő” Haynaut.

A kormány 2001. november 24-
én nemzeti gyásznappá nyilvánította 
október 6-át. Ezen a napon az állami 
lobogót félárbócra eresztik, a köz-
épületekre kitűzik a gyászlobogót, 
az iskolákban megemlékezést tarta-
nak.

Csókakő, 2021. október 6.                                                 
– MK -

MAGYAR FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC 1956

Az 1956-os forradalom Magyar-
ország népének a sztálinista dikta-
túra elleni forradalma és a szovjet 
meg¬szállás ellen folytatott sza-
badságharca, amely a 20. századi 
magyar történelem egyik legmeg-
határozóbb eseménye volt. A buda-

pesti diákok békés tün¬te¬té¬sével 
kezdődött 1956. október 23-án, és 
a fegyveres felkelők ellenállásának 
felmorzsolásával feje¬ződött be 
november 11-én.

Az október 23-i budapesti tömeg-
tüntetés a kommunista pártvezetés 
ellenséges reakciója és a fegyver-
telen tömegre leadott véres sortűz 

következtében még aznap éjjel fegy-
veres felkeléssé nőtt. Ez a kormány 
bukásához, a szovjet csapatok visz-
szavonulásához, majd a többpárt-
rendszer visszaállításához és az or-
szág demokratikus átalakulásához 
vezetett. November első napjaiban 
az új kormány megkezdte a tárgya-
lásokat a Szovjetunióval a szovjet 
csapatok teljes kivonásáról, a Varsói 
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Szerződésből való kilépésről és az 
ország semlegességéről. A szovjet 
politikai vezetés azonban a kezdeti 
hajlandóság után meggondolta ma-
gát, és miután a nyugati nagyhatal-
mak biztosították arról, hogy nem 
nyújtanak a magyar kormánynak 
segítséget, november 4-én a szovjet 
csapatok hadüzenet nélküli háborút 
indítottak Magyarország ellen. Az 
aránytalan túlerővel szemben egye-
dül maradt ország több napon át 
folytatott szabadságharca így végül 
Csepel szovjet megszállásával 1956. 
november 11-én elbukott. A kommu-
nista vörös megtorlás természetesen 
nem maradt el, 1957. januárjától a 

forradalom résztvevőit tömegesen 
börtönözték be, majd sokukat ki-
végezték. A brutális megtorlást és 
a magyar nép elnyomását az ENSZ 
és a világ közvéleménye egyaránt 
elítélte. Megemlékezésül álljon itt a 
Csókakői Hírekben Bibó István ál-
lamminiszter kiáltványa az 1956-os 
Magyar Forradalom és Szabadság-
harc leverését követő napokból.

„… A magyar népet felszólítom, 
hogy a megszálló hadsereget vagy 
az általa esetleg felállított bábkor-
mányt törvényes felsőbbségnek ne 
tekintse, s vele szemben a passzív el-
lenállás összes fegyverével éljen… 

Magyarország népe elég vérrel 
adózott, hogy megmutassa a világ-
nak a szabadsághoz és igazsághoz 
való ragaszkodását. Most a világ 
hatalmain van a sor, hogy megmu-
tassák az Egyesült Nemzetek alap-
okmányában foglalt elvek erejét és 
a világ szabadságszerető népeinek 
erejét. Kérem a nagyhatalmak és az 
Egyesült Nemzetek bölcs és bátor 
döntését leigázott nemzetem sza-
badsága érdekében.

Bibó István kiáltványa 1956-
ból”

Csókakő, 2021. október 1.                                                     

Iskolai Hírek

2021. szeptember 1-jén megkez-
dődött a 2021/2022-es tanév.

Az iskola létszáma: 122 fő
Osztálylétszámok:
1. osztály: 14 fő
2. osztály: 11 fő
3. osztály: 9 fő
4. osztály: 15 fő
5. osztály: 18 fő
6. osztály: 20 fő
7. osztály: 12 fő
8. osztály: 23 fő

A nevelőtestület beosztása
Alsó tagozatban tanító pedagó-

gusok:
1. osztály: 
Koósné Kenessey Éva tanítónő, 
Pesti Júlia tanítónő, Moór Zsanett 
tanítónő
2-3. összevont osztály: 
Jányné Tamás Éva tanítónő, Ko-
vács Tünde tanítónő, Bognár Gá-
borné tanítónő, Gáspár-Dénes 
Erika  tanítónő, Moór Zsanett  
tanítónő 
4. osztály:
 Moór Zsanett tanítónő, Koósné 
Kenessey Éva tanítónő, Gáspár-
Dénes Erika tanítónő, Kovács Tün-

de tanítónő, Bognár Gáborné taní-
tónő, Jányné Tamás Éva tanítónő, 
Rózsavölgyi Csaba tanár

Felső tagozatban tanító pedagó-
gusok:
5. osztály osztályfőnök: Kamocsa 
Eszter német- történelem szakos  
tanár
6. osztály osztályfőnök: Máhr Imre 
testnevelés szakos tanár
7. osztály osztályfőnök: Bakosné Fá-
bián Hajnalka biológia-rajz szakos 
tanár
8. osztály osztályfőnök: Kordiszné 
Pintér Katalin német-matematika 
szakos tanár

Főállású alsós pedagógusok
Moór Zsanett német nemzetiségi ta-
nító
Bognár Gáborné tanító
Gáspár-Dénes Erika tanító
Koósné Kenessey Éva tanító
Kovács Tünde tanító, fejlesztő peda-
gógus
Jányné Tamás Éva tanító, német
Pesti Júlia tanító

Főállású felsős pedagógusok
Bakosné Fábián Hajnalka, biológia-

rajz szakos tanár
Bócz Éva, tanítónő, magyar szakos 
tanárnő
Palotai Réka történelem szakos tanár
Pataki- Huszár Rita: tanár matek, 
számítástechnika 
Kamocsa Eszter német- történelem 
szakos tanár 
Kordiszné Pintér Katalin német-ma-
tematika szakos tanár
Máhr Imre testnevelés szakos tanár

Áttanító pedagógus:
Rózsavölgyi Csaba informatika ta-
nár

Óraadó:
Kiss Adél kémia tanár
Pásztor Barnabás fizika szakos tanár

Napközi, tanulószoba:
Tanulószoba 5-8. osztály 2 csoport, 
Palotai Réka, Bakosné Fábián Haj-
nalka, Kordiszné Pintér Katalin, Pa-
taki-Huszár Rita
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Gyógytestnevelés: Máhr Imre tanár
SNI-s fejlesztőórák: Riba Izabel-
la, Szabó- Takács Mónika, Nyíriné 
Godó Andrea
Logopédiai ellátás: Végh Szilvia

Szülői Szervezet Vezetősége:
Balázsné Zámbó Judit- elnök
Szabados Melinda- elnök helyettes
Cserna Éva- pénzügyes

A tanév helyi rendje
2021/2022. tanév rendjéről szóló 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
A 2021/2022-es tanév rendjéről 

szóló kormányrendelet alapján az 
iskolai év szeptember 1-jén, szerdán 
kezdődik, és 2022. június 15-ig tart. 

Az első félév 2022. január 21-ig 
tart majd, az iskolák január 28-ig ér-
tesítik a diákokat és a szülőket a fél-
évi eredményekről.

Tanítási napok száma: 181

Tanítási szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó taní-

tási nap 2021. október 22. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap. 2021. 
november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítá-
si nap 2021. december 21. (kedd), a 
szünet utáni első tanítási nap 2022. 
január 3. (hétfő).  

A tavaszi szünet előtti utolsó ta-
nítási nap 2021. március 31. (szer-
da), a szünet utáni első tanítási nap 
2021. április 7. (szerda).

Szakkörök
Ingyenes szakköreink:angol, 

sportkör, kézműves, tűzoltó, énekkar
Fizetős szakkörök Hang-Szín-

Tér Művészeti Iskola: zongora, kép-
zőművészet, magánének

Programjaink Szeptemberben:
A tanév elején elindítottuk a tisz-

tasági mozgalmat az osztályok kö-
zött.

Szeptember 16-án az 1. osztá-
lyosoknak beindult az Úszó Nemzet 
Program, heti 1 alkalommal a móri 
uszodában vesznek részt úszások-
tatáson. A hagyományokhoz híven 
szeptember 24-én jó hangulatú szü-
reten vettünk részt, köszönjük a le-
hetőséget és a vendéglátást a Pol-
gármester Úrnak és családjának! 
Szeptember 24-én elindul a 3-4. osz-
tályosoknak az úszásoktatás, 10 al-
kalommal vehetnek részt tanulóink a 
móri uszodában. Szeptember 25- én 
szombaton a Pákozdi-csata emlékére 
harcitúrát és családi napot tartottunk 
a sportpályán. Szeptember 30-án tar-
tottuk a Magyar népmese napját. 

Elérhetőségeink:
e-mail: csisk2@gmail.com
telefon: tanári: 583-015; 
              iroda: 583-016

A 2021/2022-es tanévre jó mun-
kát kitartást, egészséget kívánok kol-
légáknak, tanulóknak, szülőknek!

„Tanulj meg mindent, amit lehet,
amikor csak lehet, akitől csak lehet!
Egyszer eljön az az idő,
amikor hálás leszel ezért magad-
nak.”

Bócz Éva
tagintézmény-vezető

Tűzoltó Hírek

Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt időszakban számos 

rendezvényen vettünk részt. A Kár-
pát-medencei Néptánctalálkozó 
tűzbiztosítását mi végeztük, illetve 
részt vettünk a remek programokon, 
s ezúton is gratulálunk a fennállását 
ünneplő Barkócaberkenye Egye-
sületnek. A következő héten már a 
Csókakői Várjátékok három napos 
rendezvényének készenléti tűzbizto-
sítását végeztük egy önkéntes rajjal. 
A fő napon befoglaltuk a várat, és 
igazi lánglovagokként biztosítottuk 

a messze földön híres, várból fellőtt 
tűzijátékot. Szeptember 12-én sajnos 
a Vértes oldalában égő tűzhöz riasz-
tottak bennünket, a bevetés sikeres 
volt, hiszen megakadályoztuk a tűz 
tovább terjedését, és a nagyobb er-
dőtüzet. Kérjük a lakosságot, és a te-
lektulajdonosokat, hogy figyeljék az 
országos tűzgyújtási tilalmat a Ka-
tasztrófavédelem honlapján, hiszen 
ezzel is megelőzhetjük a tüzeket. 

Szeptember 17-én a futballpá-
lyán segítettük az országos tűzoltó 
versenyt. A Komárom-Esztergom 
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megyei tűzoltók sikerével zárult a 
BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság kismotorfecskendő-
szerelő versenye Csókakőn. A vízsu-
garak viadalában a korábbi többszö-
rös bajnok püspökladányi tűzoltók 
végeztek a második helyen, míg a 
bronzérmet Baranya megye szerez-
te meg.A sportpályán ezúttal kilenc 
megye, valamint a főváros katasztró-
favédelmi igazgatóságának csapata 
állt rajthoz. Az ősziesre forduló, bo-
rongós és eső idő sem szegte kedvét 
a versenyzőknek, akik közül többen 
már rendszeres visszatérői a bajnok-
ságnak, így nem csak kollégaként, 
hanem barátként köszöntötték egy-
mást. A bajnokságon első helyezést 

elért tatabányai hivatásos tűzoltók 
alig több mint harmincegy másod-
perc alatt értek célba, ezzel maguk 
mögé szorították a többszörös baj-
nok Hajdú-Bihar megyei csapatot. 
A második és harmadik helyezett 
között csupán két tized másodperc 
döntött, így a bronzérmet a Baranya 
megye színeiben induló pécsi tűzol-
tók szerezték meg.

Részt vettünk Fehérvárcsurgón 
megrendezett mentési gyakorlaton. 
Autóra dőlt fa, sziklafalon rekedt 
sérült volt a feladatok között– így 
volt szimulált baj bőven, de megál-
lapíthatjuk, hogy jól szerepeltek a 
járási mentőcsoportok a Fejér Ön-
kéntes Mentőszervezet felkészítő 

gyakorlatán A székesfehérvári, móri, 
gárdonyi és bicskei járási mentő-
csoportok Fehérvárcsurgón, míg a 
dunaújvárosi, sárbogárdi, enyingi és 
martonvásári járási mentőcsoportok 
Daruszentmiklóson bizonyítottak. 
A gyakorlaton huszonegy szervezet 
összesen hatvankilenc járművel vett 
részt.

Szeptember 25-én szombaton 
Csókakőn koszorút helyeztünk el 
II. Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelem 
tiszteletére állított szobor avatásán, 
majd a részt vettünk a ROMER, 
Kárpátia, Viking koncertek tűzbizto-
sításában. 

Csókakő, 2021. szeptember 28. 
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Hegyközségi Hírek

MUSTGÁZ VESZÉLY!
A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszé-

lye!
A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek 

megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakos-
ságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a 
must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz 
színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer 
nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a 
föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belég-
zése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a köz-
ponti idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, 
hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesz-
tés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők 
odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folya-
mata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyi-
ségben, hogy az gondot tud okozni.

Megelőzés!
Sajnos sokan nem veszik komolyan, hogy a pincék-

ben alattomosan terjedő mustgáz cselekvésképtelen-
né teszi az áldozatait, és halálos veszélyt jelenthet.A 
mustgáz mérgezés évről évre sok halálos áldozatot 
követel!Magyarországon évente 40-50-szer riasztják 
ilyen esethez a tűzoltókat. A riasztások körülbelül fe-
lénél viszont már nem tudnak segíteni, mert nagyon 
gyorsan létrejön az oxigénhiányos állapot, az eszmélet-
vesztés és a haláleset.Védelmi intézkedések: A „mér-
gezés”/ fulladás elkerülése érdekében fontos a pincék 

megfelelő szellőztetése, ennek érdekében alkalmazzon 
folyamatosan működő szellőztető berendezéseket, és 
rendszeresen ellenőrizze, hogy azok működőképe-
sek-e. A tartós bent tartózkodás esetén védelmet nyújt-
hat a személyi gázkoncentráció mérő készülék, vagy 
szereljenek fel a pincében gázérzékelő riasztóberende-
zést, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet! A bort zárt 
hordóban kell tartani, vagy a mustgáz elvezetésről gon-
doskodni kell! Ne tartózkodjunk egyedül a pincében! 
Míg egyikünk a pincében tartózkodik, addig a másik 
kintről felügyelje a bent tartózkodót és szükség esetén 
segítséget tud hívni!A gyakran alkalmazott gyertyaláng 
próba nem százszázalékosan megbízható, de megfele-
lő körültekintéssel alkalmazható: egy rúdhoz rögzített 
égő gyertyát tartson maga előtt térdmagasságban. Ha a 
láng elalszik ez a mustgáz jelenlétére és oxigénhiányra 
utal, ezért azonnal hagyja el a helyiséget, menjen sza-
bad levegőre! 

Ha baj van!
Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül 
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Tisztelt Csókakőiek!

Migránsokat fogtak a csákberényi és a csókakői ha-
tárban. Csákberényben a helyi polgárőrök öt illegális 
bevándorlót fogtak meg, majd később Csókakő hatá-
rában a 81-es 22-es kilométerszelvénynél egy moldáv 
kisbusz igazoltatása során tizenegy magukat szírnek 
valló migránst tartoztattak fel a rendőrség járőrei.  
A moldáv gépkocsivezető megpróbált elmenekülni, de 
a rendőrök megfogták. Kérjük, ha csoportosan, gyalo-
gosan közlekedő gyanús illegális bevándorlónak kinéző 
csoportot látnak, akkor ne próbálják feltartóztatni őket, 
minden esetben hívják a 107-es vagy a 112-es segély-
hívó számot.

Szeptember 25-én részt vettünk szombaton a Nagy-
Magyarország téren a Rákóczi Ferenc fejedelem szob-
rának felavatásán, megkoszorúztuk azt, illetve biztosí-
tottuk a rendezvényt. Az avatást követően segédkeztünk 
a parkoltatásban, irányítottuk a forgalmat és biztonsági 
szolgálattal együttműködve segítettük az esti koncertek 
lebonyolítását. 

Szeptember 25-én közlekedésbiztonsági képzésen 
vettünk részt Győrben, ahol sok hasznos információval 
bővítettük gyakorlati tudásunkat. Hasznos volt a Győr-
ben eltöltött idő.

Többször tapasztaltuk már, hogy néhány gépjármű-
vezető nincs tisztában azzal, hogy a polgárőr irányít-
hatja a forgalmat. A jelzőőri tevékenységre pedig már 
több, mint 10 éve van jogosultsága a polgárőrségnek, 
és Csókakőn az ilyen feladatok ellátásának már nagy 
hagyománya van. Polgárőreink nagyon nagy tapasz-
talattal, és igen komoly helyismerettel rendelkeznek 
ezen a téren, így a Rendőrség nyugodtan támaszkodhat 
ilyen feladatok ellátása esetén a helyi polgárőrségre.A 
polgárőr jelzőőri feladatok ellátására a közlekedési 
balesetek, valamint a kiemelt rendezvények, kataszt-
rófa sújtotta területek helyszínén, továbbá az általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervek, más 
rendvédelmi szervek és az önkormányzatok felkérésére 
a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében 
jogosult intézkedni.E feladatnál különös gondossággal 
kell eljárni, és az intézkedéseknél körültekintő figye-

lemmel kell lenni a saját, valamint mások személyes 
biztonságára. Jelzőőri feladatot csak kiképzett polgárőr 
láthat el.A jelzőőr a rendőri intézkedést igénylő baleset 
helyszínén a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt 
követően a rendőrség felkérésére és utasításainak meg-
felelően tevékenykedik. A baleset helyszínére érkezést 
követően a polgárőr kötelessége azonnal értesíteni a 
rendőrséget a baleset jellegéről, a sérültek számáról, 
valamint a veszélyhelyzet megítéléséről.A bölcsőde, az 
óvoda, valamint az általános és középiskola fenntartó-
jának értesítése mellett a megyei (fővárosi) rendőr-fő-
kapitánysággal kötött megállapodás valamint a jogsza-
bályi felhatalmazás alapján a polgárőr jogosult a gyer-
mekek úttesten történő biztonságos átkelésének előse-
gítése érdekében a bölcsődék, az óvodák, általános és 
középiskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat 
ellátni.A jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával 
irányítja a forgalmat. Munkáját egyértelműen látható, 
illetőleg hallható (például sípjelzés) jelzésekkel köteles 
összehangolni. A jelzőőrnek és jelzéseinek a megállá-
si látótávolságon belül folyamatosan láthatónak kell 
lenniük. Ha a polgárőr a közúti forgalmat jelzőőrként 
irányítja, akkor „Egyéb veszély” jelzőtáblát kell elhe-
lyezni a jelzőőrre vonatkozó kiegészítő táblával, illetve 
minden esetben POLGÁRŐRSÉG feliratú láthatósági 
mellényt kell viselni.

Kérjük, segítsék a polgárőreink önkéntes munkáját! 
Köszönjük!

Csókakő, 2021. szeptember 26. 
Csókakői Polgárőrség

Polgárőr Hírek

próbálnak segíteni a bajbajutott személyen! Elővigyá-
zatlanul ne rohanjunk be a pincébe a sérülthez segítsé-
get nyújtani, mert lehajolva belélegezzük a mustgázt, 
és előfordulhat, hogy magunk is áldozatul esünk! Sem 
a gázálarc, sem a gázmaszk nem nyújt védelmet az 
oxigénhiányt okozó mustgáz ellen, csak zárt rendszerű 
palackos, sűrített levegős légzőkészülékben lehet biz-
tonságosan lemenni egy szén-dioxiddal telített pincébe! 

Ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, elő-
ször azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, a hely-
szín (pl. külterület) és a megközelítési útvonal pontos 
megjelölésével tegyen bejelentést, majd ha úgy ítéli 
meg nyújtson segítséget!

Csókakő, 2021. szeptember 25.
Móri Borvidéki Hegyközségi Tanács
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Az elmúlt havi Csókakői Hí-
rekben Csókakő két fontos sző-
lőfajtájával, az Ezerjóval és a 
Generosával foglalkoztunk, vala-
mint írtunk a Zengőről a februári 
kiadásban, majd a Zenitet, a Zeust 
és a Zétával is megismerkedhet-
tünk. Csókakő az Ezerjó hazája, 
és ha ez a hazája, akkor a gyer-
mekeinek is van helye itt a hegy-
oldalakon, bár ezekkel a fajtákkal 
ritkábban találkozunk nálunk. 
Nézzük mit érdemes tudni az úgy-
nevezett Zés szőlőfajtákról, me-
lyek egyrésze az Ezerjó gyerme-
kei, de az biztos, hogy mindegyiket 
Király Ferenc nemesítette. AZés 
szőlők utolsó tagjáról értekezünk 
most itt a Csókakői Hírekben, mi-
vel a Zefirről fogunk írni.

„A Zefír szőlőfajtát a hárslevelű 
és a leányka szőlők keresztezésével 
alkotta meg 1951-ben, a pécsi Kuta-
tóintézet egykori munkatársa Király 
Ferenc (agrármérnök, szőlőtermesz-
tő-, és nemesítő). Király Ferenc ne-
mesítő munkájának célja a korai éré-
sű, magas cukortartalommal, testes, 
élénk savtartalommal rendelkező 
fajták kifejlesztése volt. A legjelen-
tősebb nemesítései az úgy nevezett 
„Zés” szőlők: 

Zenit, Zengő, Zeus, Zéta és Ze-
fír. Ezek közül talán a Zenit vált 
mára a legelterjedtebbé. A Zefír nem 
lett annyira sikeres, a telepítésének 
csúcsán mindössze 184 hektár ter-
mőterületet ültettek be vele Magyar-
országon. 

Története: A fajtát hivatalosan a 
hárslevelű és a leányka keresztező-
déseként említik, amelyet 1951-ben 
Király Ferenc hozott létre. Egyes 
források ugyanakkor kétségbe von-
ják két szülőjét. 1983 májusában vált 
engedélyezett fajtává.

Alaktani leírása: Korai érésű, 
már augusztus végén is szüretelhető. 
Közepesen nagy levele szimmetri-
kus, gömb alakú és mély zöld színű. 
Bogyói viszonylag kicsik, vékony 
héjjal rendelkeznek, jó cukorgyűjtő, 
savkészlete aránylag alacsony. Rela-
tíve gyenge termésbiztonsággal ren-
delkezik, ezért az utóbbi évtizedben 
erősen visszaestek a fajta telepítései.

Termőhelyei: 2010-ben még 50 
hektárral jegyezték országszerte a 
fajtát, ma mindössze 10 hektáron 
találkozni vele, legtöbbet az Etyeki-
Budai, az Egri, a Mátrai és a Soproni 
borvidéken. A többi területen nem is 
fordul elő a fajta.

A Bor jellemzése: Elsősorban 
házasításokban találkozni vele. Ön-
magában - a borászati eljárástól füg-
gően - alacsony alkohollal, magas 
savakkal és könnyű testtel is rendel-
kezhet, azonnali fogyasztásra szánt 
tétel. Majdnem minden esetben igaz, 
hogy a zefír aromatikájáta követ-
kező jegyek jellemzik leginkább: 
diszkrétvirágosság, citrus, grépfrút 
aromák és muskotályos tónusok.

Bor-étel párosítás: A zefír na-
gyon ritka fajtának számít, hazánk-
ban csupán 10 hektáron termesztik, 
és mivel legtöbbször házasításokhoz 
használják, ezért valóban csak el-
vétve találkozhatunk vele fajtabor-
ként. Alapvetően a visszafogottabb 
aromákkal rendelkező, határozott 
savú, és alacsonyabb alkoholtarta-
lommal bíró borok közé sorolható. 
Citrusos, virágos jegyeivel inkább a 
nyári időszak bora. Saláták, zöldsé-
ges ételek, főzelékek, könnyedebb, 
friss sajtok és tejszínes húsételek 
mellett alkot egyensúlyos párost, 
míg ha egy kevés maradékcukorral 
is rendelkezik, akkor a gyümölcsös 

salátákkal, ázsiai tésztaételekkel is 
nagyon finom. Jellege miatt legin-
kább frissen, a legutolsó évjáratot ér-
demes belőle választani. Figyeljünk 
arra, hogy mindig tartsuk hidegen, 
közvetlen napfénytől és hőtől távol, 
hogy az aromáit a lehető legjobban 
megőrizzük. Kínálni is mindig a hű-
tőből kivéve, körülbelül 8-10°C-on 
kínáljuk, tulipán formájú fehérbo-
ros pohárból. Alapanyagok közül 
a zöldsaláták, citrusok, fehérhúsú 
gyümölcsök, friss, könnyed kecske- 
és tehénsajtok, friss zöldfűszerek, 
szárnyasok, fehér húsú halak és a 
könnyedebb sertésből készült ételek 
állnak ízvilágban és struktúrában 
legközelebb a zefír szőlőfajtából ké-
szült borhoz. Tökéletes lehet mellé 
például egy nyári tekercs, falafel go-
lyók meleg pitával vagy egy ananá-
szos sonkás pizza is. Levesek közül 
a nem túl fűszeres krémlevesek és 
friss tavaszi zöldséglevesek mellé a 
legfinomabb.” Forrás: www.bor.hu

Reméljük felkeltettük az érdek-
lődést a fajta iránt, de ha mást nem 
is értünk el, reméljük, hogy legalább 
egy pohár bor iránti vágyat a cikk el-
olvasása után felébresztett a kedves 
olvasóban e sorok szerzője.

Borrendünk ebben a hónapban 
számos helyen vett részt rendezvé-
nyeken, ám Csókakőn is volt lehe-
tőségünk megjelenni, hiszen eleget 
téve a felhívásnak, néhai fejedel-
münk II. Rákóczi Ferenc szobrának 
felavatásán vettünk részt, és meg-

Borrendi Hírek
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II. Rákóczi Ferencnek állítot-
tunk Csókakőn szobrot

A Rákóczi Szabadságharc befe-
jezésének 310. évfordulója alkalmá-
ból, emlékezve a kuruc hőseinkre, 
Csókakőn a Nagy-Magyarország 
téren felavattuk II. Rákóczi Ferenc 
vezérlő fejedelmünk szobrát. Meg-
emlékeztünk Vak Bottyán vezérünk-
ről, kuruc generálisról, aki éppen 
312. éve adta vissza lelkét a terem-
tőjének. A megemlékezést követően 
a Várszínpadon fellépett a Romer, a 
Kárpátia és a Viking Zenekar.

A Vértesalja Gyermekei Baráti 
Társaság köszönetet mond Nagy Gá-
bornak és csapatának a szoborállítást 
követő rendezvény színvonalas le-
bonyolításáért! Köszönjük Endresz 
László szobrász mesternek, hogy 
most már nem először segíti céljaink 
megvalósítását, hogy elkészítette II. 
Rákóczi Ferenc mellszobrát! Köszö-
net jár Háhn Andrásnak az önzetlen 
segítségért! Köszönettel tartozunk: 
Attila Hun Bujdosó Betyároknak a 
Szabad Betyár csapatnak és a Tatai 
Kurucoknak! Köszönjük: Zetényi-
Csukás Ferencnek, hogy a szinte 
mindenben nagyon sokat segített! 
Köszönjük a segítséget: Winkelman 
Zsanettnak,  Guszter Jánosnak, Ki-
rály Dávidnak, Petyusnak: Kalmár 
Péternek, Weiger Bencének, Falusi 

Józsefnek, Wéninger Csabának, a 
Romer–nek, a Kárpátiának, a Viking 
Zenekarnak, a mellénk álló civil 
szervezeteknek, a Csókakő Községi 
Önkormányzatnak a terület biztosí-
tását, támogató hozzáállását! Min-
denkinek köszönjük, aki jegyet árult, 
koszorúzott, vagy akik megvették a 
jegyet és ezzel támogatták a rendez-
vényünk sikerét! Köszönet azoknak, 
akik eljöttek szoboravatóra és tel-
jesebbé tették a műsor színvonalát! 
Még egyszer nagyon köszönjük a 
Vértesalja Gyermekei nevében!

Csókakő, 2021. szeptember 27.
Csöngedi Csaba

Vértesalja Gyermekei Baráti 
Társaság Csókakő

Vértesalja Hírek

koszorúztuk az emlékművet, ahol 
díszőrséget is álltunk leróva tiszte-
letünket a Rákóczi Szabadságharc 
hősei előtt, és II. Rákóczi Ferenc 
előtt, akire nagy államférfiként te-
kintünk. Köszönjük a meghívást 
a rendezvényre, a borlovagoknak 
pedig köszönjük a részvételt, hogy 
jelenlétükkel emelték az ünnepség 
színvonalát! 

Csókakő, 2021. szeptember 27.                                                   
Szent Donát Borrend
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Jövő vasárnap lesz temploma-
inkban a terménybetakarítás ünne-
pe, hálaadása, mely egyes helyeken 
a mai napig szép hagyományként 
él híveinkben. Szeretnénk, ha lel-
kipásztori körzetünkben is ezt az 
ünneplést megtartanánk, melyhez 
templomainkban megfelelő helyen 
(a miséző oltár előtt, vagy mellékol-
tárnál) egyes terményeket kiteszünk, 
díszítünk velük, és ezzel is megkö-
szönjük a jó Istennek az idei termést, 
emberi munkák gyümölcsét. Az 
elkészített termények felett a szent-
misékben rövid szertartást végzünk. 
Köszönjük mindazoknak, akik ezt 
elkészítik, és így szebbé teszik hála-
adásunkat!

Jövő vasárnap lesz a bodajki 
kegytemplomban a lelkipásztori 
körzet közös elsőáldozása. Imádkoz-
zunk gyermekeinkért, kik előszőr ta-
lálkoznak a szentségi Jézussal a ke-
nyér színében.

Magyaralmás
Október 1-től, a jövő péntektől az 

esti szentmisét és szombati szentség-
imádást 6 órától kezdjük.

Söréd
Október hónaptól templomunk-

ban hétköznapokon csak elsőpénte-
kenként lesz délután 5 órakor szent-
mise.

Bodajk
A búcsút követő köszönő vacso-

ra a segítők számára a mai vasárnap, 
26-án este 7 órától lesz a plébánián. 
Tisztelettel kérnék ez alkalomra egy-
egy tálca süteménnyel, pogácsával, 
innivalóval készüljünk!

Isztimér
A mai vasárnap délután 4 

órakor a település tűzoltószer-
tár mellettikőkeresztjét áldjuk 
meg, mely a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatpályázatából, illetve 
Dr. Schandl Károlyképviselő úr ado-
mányából újult meg, majd a kisházi 

egyházi hírek

„Aki nincs ellenünk, az velünk van.„
Mk 9,40

Dátum Időpont Helyszín Esemény

8.00 Söréd Szent Mihály templombúcsú
15.00 Fehérvárcsurgó Kastélykápolna Szent Kereszt búcsúja
16.00 Isztimér Kereszt megáldás, litánia
16.00 Bodajk Elsőáldozók felkészülése

Templomiakban Terménybetakarítási hálaadás
9.30 Bodajk Közös elsőáldozás

Szeptember

26. v.

Október

3. v

kápolnában hálaadó litánia, közös 
imádság lesz. Szeretettel várjuk a 
kedves híveket!

Közös programok

Liturgikus elmélkedés

Kezdődik Szent Polikárp püspök és vértanúnak a filippiekhez írt levele(Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)
Kegyelemből van az üdvösségünk

    Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának: gyarapodjatok a mindenható 
Isten és Megváltónk, Jézus Krisztus által irgalomban és békében!Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a 
mi Urunkban, mert az igaz szeretet képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan 
elkísértétek. Ilyen bilincsek illenek a szentekhez; ékességei mindazoknak, akiket Isten, a mi Urunk valóban kiválasz-
tott. Örültem, hogy hitetek régtől fogva dicsért erős gyökere mindmáig él és gyümölcsöt hoz a mi Urunk, Jézus Krisz-
tusban, aki bűneinkért egészen a halálig szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt 
(ApCsel 2, 24), noha nem láttátok, mégis hisztek benne a megdicsőültek kimondhatatlan örömével (1 Pét 1, 8-9). Ezt 
sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az üdvösségtek, nem tetteitekből (vö. Ef 2, 8), hanem Isten 
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LESÉRÜLT AZ ELSŐ SZÁMÚ KAPU-
SUNK

A mondás is úgy tartja, hogy a szegény embert az 
ág is húzza, valahogy a labdarúgó csapatunk is így 
van, hiszen jó ideje nem ízlelte meg a csapat a győ-
zelem ízét, és most még Weiger Balázst az egyesü-
let első számú hálóőrét is elvesztettük. A kapusunk 
a porcleválás mellett, keresztszalagszakadást is el-
szenvedett a Vértesacsa ellen, s ezek miatt a sérü-
lések miatt műtétre lesz szüksége, ami azt jelenti, 
hogy nélkülözni leszünk kénytelenek a portásun-
kat a kapuban az idény végéig. Weiger Balázsnak 
ezúton is jobbulást kívánunk! 

Az elmúlt hetekben a következő eredménye 
születtek:

Fejér Megyei III. osztály Észak Felnőtt 5. 
fordulóVértesacsa, játékvezető: Béd Ákos

Vértesacsa – Csókakő 2 – 2 (2 - 0)
Gól: Hideg Imre 20’, Bali Dániel 44’ (Vértes-

acsa) Réti Erik 67’, 91’

Fejér Megyei III. osztály Északi Felnőtt 6. for-
duló Magyaralmás, játékvezető: Wittner József

Magyaralmás – Csókakő 2 – 0 (1 -0)
Gól: Németh Ákos 1’, Sütő Gergely 82’ (Magy-

aralmás)
Csókakő most jelenleg a 12. utolsóelőtti helyen 

áll, mivel mögötte lévő csapatok sorra megszűntek. 
Először a nagy múltú Velence adta be a kulcsot, 
majd Jenő gárdája szüntette be a labdakergetést, az-
tán Alcsútdoboz döntött úgy, hogy a 3. fordulóban 
feladják a küzdelmet. Mi még megvagyunk, nálunk 
pattog a labda Csókakőn, így ennek fényében sze-
retnénk meghívni drukkereinket, támogatóinkat a 
futballpályánk mellé, hogy együtt biztassuk a csó-
kakői csapatot.

Csókakő, 2021. szeptember 27.
Fűrész György

akaratából Jézus Krisztus által.Ezért hát derekatokat felövezve (1 Pét 1, 13) szolgáljatok Istennek félelemmel (vö. 
Zsolt 2, 11) és igazsággal. Hagyjátok el a hiú dicsekvést és a tömeg tévelygéseit. Higgyetek abban, aki a mi Urunkat, 
Jézus Krisztust a halálból feltámasztotta, megdicsőítette (1 Pét 1, 21), és jobbjára ültette; neki vannak alávetve az 
égiek és a földiek, őt imádja minden szellem, ő jön majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, 
akik nem hisznek benne.Isten, aki őt feltámasztotta a halálból, minket is fel fog támasztani, ha megtesszük akaratát, 
parancsai szerint élünk, s szeretjük mindazt, amit ő szeretett, ha tartózkodunk minden igazságtalanságtól, csalástól, 
fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól; ha nem fizetünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal (vö. 1 
Pét 3, 9), ökölcsapásokért ököllel, szitokért gyalázkodással. Tartsuk eszünkben, amit az Úr mondott: Ne ítélkezzetek, 
hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak! Legyetek irgalmasok, és irgalmasság-
ban részesültök! Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni (vö. Mt 7, 1; Lk 6, 36-38); 
és: Boldogok a szegények és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa (vö. Mt 5, 3. 10).

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

Sport Hírek



12   XXV. évfolyam 10. szám

CSÓKAKŐI SZÜRETI FELVONULÁS

Mindenkit szeretettel várunk 2021. október 9-én szombaton a Művelődési Háznál, a 14 óra-
kor kezdődő Szüreti Felvonulásra. 

A menetrend a következő a tervek szerint: 12 órától a szerelvények, lovaskocsik, traktorok 
gyülekezőjea Csókakői Művelődési Háznál. 

14 órakor Művelődési Ház indulás, 
14 óra 10 perckor Petőfi S. u. - Zentai u. kereszteződés (templom),
14 óra 50 perc Arany J. u. - Petőfi S. u. kereszteződés, 
15 óra 40 perc Ady E. u. - Vörösmarty M. u. kereszteződés,
16 óra 25 perc Deák F. u. - József A. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés, 
17 óra József A. u. - Jókai Mór u. kereszteződés, 
17 óra 50 perc Kossuth L. u. 92. előtt, 
18 óra 20 perc Művelődési Ház parkja.

Csókakő, 2021. szeptember 28.   
Csókakő Községi Önkormányzat


