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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt időszakban megtar-
tottuk a szüreti felvonulásunkat, 
megemlékeztünk az 1956-os For-
radalomról és Szabadságharcról és 
Mindenszentek napján valamint Ha-
lottak napján pedig az elhunyt sze-
retteinkről. Köszönöm mindenkinek 
a sok segítséget az elmúlt havi ren-
dezvényeink sikeres megrendezésé-
ben!

Szeretném tájékoztatni a la-
kosságot, hogy november 23-án a 
Kossuth Lajos utcában 8 órától 16 
óráig hálózat korszerűsítés miatt 
áramszünet lesz. Az áramszünet az 
E.On tájékoztatása szerint a követ-
kező ingatlanokat fogja érinteni.  
Kossuth Lajos utca 4-32. számig, 
Kossuth Lajos utca 36-68. számig, 

Kossuth Lajos utca 3-27. számig, 
Kossuth Lajos utca 31-35. számig, 
Kossuth Lajos utca 41-45 és 47 szá-
mig. 

Megértésüket köszönjük!
November 2-tól lehet igényelni a 

szociális tűzifát. Felhívom az igény-
lők figyelmét, hogy a korábbi évek-
hez képest szigorodtak az igénylés 
feltételei. Csak hiánytalanul kitöltött 
és minden kötelező melléklettel ellá-
tott kérelmet tudunk befogadni, tehát 
csak akkor fogadjuk be a kérelmet, 
ha minden rendben van vele. Ható-
sági eljárásnak számít, határozattal, 
véglegesítéssel a kérelem, így kér-
jük az igénylőket, hogy kompletten 
nyújtsák be a kérelmet. A pontos pá-
lyázati feltételek jól látszanak az 1. 
mellékletben, amely maga a kérelem 
formanyomtatvány. 

Ott ahol bármely határozathoz 
kötött a jogosultság (pl. aktív korú-
ak ellátása) ott kérjük a megállapító 
határozat számát és a fénymásolatot 
is a határozatról. Jövedelemigazolás 
és nyugdíjas szelvény csatolása ki-
zárólag abban az esetben kötelező, 
amikor jövedelemhatárhoz kötött az 
ellátás. (csak a létfenntartást veszé-
lyeztető helyzet és az együtt élő több 
nyugdíjas). A mellékleteket a köz-
ségházán lehet igényelni, vagy in-
terneten le lehet a közzé tett rendelet 
aljáról tölteni a következő oldalról: 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-
rendelet/523696

Az igénylés beadási határideje: 
2021. november 19.

Csókakő, 2021. november 5.                                                        
       Fűrész György polgármester
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CSÓKAKŐI SZÜRETI 
FELVONULÁS 2021. 
A Csókakő Községi Önkormányzat 

és a Csókakői Barkócaberkenye Egye-
sület életében a helyi események között 
a Csókakői Szüreti Felvonulás nagyon 
fontos szerepet tölt be. A borral, a sző-
lőműveléssel kapcsolatos ünnepség és 
felvonulás Csókakő egyik legrégebbi 
rendezvényei közé tartozik. A felvonu-
lás kezdete a 18. századra tehető, a ha-
gyományok szerint 1749-ben, az újon-
nan idetelepülők, illetve visszatelepülők 
egyik első közösségi ünnepe volt, afféle 
erődemonstráció. Csókakő visszatele-
pítése, betelepítése tudatos tervszerű 
folyamat volt, aminek végén Csókakő 
hegyközséggé szerveződhetett, és meg-
köthették a 8 évig tartó adómentességről 
szóló Szőlőtelepítési Szerződést. Ez a 
szerződés lett a község újra alakításá-
nak alap köve, és ezt 1749. októberében, 
immár 272 évvel ezelőtt megünnepelték 
a szüreti felvonulással és bállal. A Csó-
kakői Szüreti Felvonulás az elmúlt 272 
évben nem mindig került megrendezés-
re, voltak évek, amikor kimaradt ez az 
esemény, volt hogy kisebb formában va-
lósult meg. Mégis az itt élőknek, fiata-
loknak, szőlészeknek, borosgazdáknak 
mindig igénye volt arra, hogy ha el is 
maradt valamikor a rendezvény, akkor 
újra indítsák azt. Igaz, az már a feledés 
homályába veszett, hogy miként, miért 
is indult el ez a hagyomány, de Csóka-
kő megtartotta, és ma is megéli ezt az 
ünnepét. A Szent Donát Borrend 2002-
ben vett először részt benne, majd egy-
két évnyi szünet után minden évben ott 
vannak a borlovagok ezen a jeles ese-
ményen. A Barkócaberkenye Néptánc-
csoport már a megalakulása óta 2010-től 
részt vesz a felvonuláson, sőt éveken át 
nemcsak résztvevője, hanem rendezője, 
szervezője is volt az eseménynek. Az 
idei évben a Majális elmaradása miatt 
nagyon fontos volt a civilszervezetek-
nek, hogy ezeket a kisebb ám nagyobb 
hagyományokkal rendelkező ünnepe-
inket a törvényes keretek megtartása 
mellett megülhessük, felvonulhassunk. 
Az idei felvonulást is sikerült megren-
dezni. A szervezést a Csókakő Községi 
Önkormányzat vállalta magára, de több 

civilszervezet, és magánszemély is az 
önkormányzat segítségére sietett. Így 
jelen volt minden szakosztályával a ko-
rábbi rendezője a szüreti felvonulásnak, 
a Barkócaberkenye Néptánccsoport, 
a Szent Donát Borrend borlovagjai, a 
Csókakői Nyugdíjasklub, és a Csókakői 
Polgárőrség. A 2021-es év abban is kü-
lönleges volt, hogy a Csókakői Szüreti 
Felvonulást, annak költségeit a Fejér 
Megyei Önkormányzaton keresztül az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma is 
támogatta. Ezúton is köszönjük támo-
gatásukat. Az útvonal az idén a tavalyi 
rövidített útvonallal szemben visszatért 
a hagyományos hosszabb útvonalra, és a 
szokásos szombati napon tartottuk meg 
a felvonulást. Minden állomáson a csó-
kakőiek borral, és finomságokkal várták 
a felvonulókat. Itt meg is ragadjuk az 
alkalmat, hogy az állomások segítői-
nek ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki a sok finomságért, és jól tartásért. 
Az idei évben 2021-ben Kiszely Vince 
kisbíró más elfoglaltsága miatt átadta 
Magda Milánnak a Csókakői Általános 
Iskola 8. osztályos tanulójának a kisbí-
rói tisztséget. Kiszely Vincének ezúton 
is köszönjük az éveken át tartó szol-
gálatot. Mindkét legényünk a Barkó-
caberkenye Néptánccsoport tagja, és a 
kisbírói feladatok mellett, természetesen 
a táncban is jeleskedtek a rendezvény 
alatt. Magda Milán kisbíró a vonulási 
útvonal minden állomásán felolvasta a 
bírói rendelkezést a szüret végéről, és 
kihirdette a mulatságot. A Barkócás tán-
cosok, táncaikkal örvendeztették meg a 
kitelepülőket, és a vonulókat, s az idén 
a legkisebbek is bemutatták a tudomá-
nyukat. A rendezvényen a csókakői trak-
torosok és a Lévai Imi csókakői hintója 
mellett felsorakoztak a bodajki, a móri 
fogatosok, a bakonycsernyei lovasok 
is. A Polgárőrség végig biztosította a 
menetet, ezúton is köszönjük a segítsé-
güket, a rendezvény lebonyolításában. 
A menet a Művelődési Háztól indult 
és oda is ért vissza, ahol Végh György 
pékmester várta a felvonulókat egy kis 
kemencés disznótorossal, és babgulyás-
sal. A borosgazdáinknak köszönhetően 
rengeteg borfelajánlás is érkezett, így 
nem maradtak szomjan a felvonulásra 

érkezők. Ennek meg is lett az eredmé-
nye, hiszen a borban rejlő jókedv táncra 
perdített mindenkit, s így a végén egy-
fajta utcabállá terebélyesedett a Szüreti 
Felvonulás a Kossuth utcában a Műve-
lődési Ház előtt. A Csókakői Nyugdíjas-
klub sem hagyta magára Csókakő utcáit, 
míg a fiatalok, idősek ropták a táncot a 
község utcáin, addig a zámolyi Páli Ist-
ván Pusi harmonikajátéka mellett vitték 
tovább a jókedvet, és a felvonulás ideje 
alatt a csókakői nótákkal örvendeztették 
meg a menetet kísérő résztvevőket.

Azt gondolom, hogy tartalmas szép 
napon vehettünk részt. Megünnepeltük 
a szüret végét Csókakőn, megemlékez-
tünk eleinkről, és megéltük hagyomá-
nyainkat. Jövőre ugyanitt folytatjuk, 
biztos vagyok benne, hogy a civil szer-
vezeteinkre és a Barkócaberkenye Nép-
tánccsoportra számíthat mindenki. 

Csókakő, 2021. október 12.                                       
Fűrész György

Csókakő Községi Önkormányzat 
polgármestere

Önkormányzati Hírek
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Csókakő Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 10/2021. 
(X.29.) önkormányzati rendelete a 
2021. évi szociális tűzifa támogatás 
helyi szabályairól

Csókakő Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény 132. § (4) 
bekezdésének g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1.A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya Csókakő község 
közigazgatási területén életvitelsze-
rűen élő és ott lakcímmel rendelkező 
állampolgárokra terjed ki.

2. A támogatás feltételei
2. §

(1) Az önkormányzat tűzifa formá-
jában egyszeri, vissza nem térítendő 
természetbeni támogatást nyújt első-
sorban annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény alapján aktív korúak ellátásá-
ra, vagy időskorúak járadékára jogo-
sult;

b) Csókakő Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének a települé-
si támogatásokkal és a köztemetéssel 
kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 
5/2021. (VII.20.) önkormányzati ren-
delete vagy a települési támogatások-
kal és a köztemetéssel kapcsolatos el-
járás szabályairól szóló 3/2019. (II.5.) 
önkormányzati rendelete alapján 
2021. évben települési támogatásban 
részesül;

c) a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben meghatározottak-
nak megfelelően halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon 
kívül az Önkormányzat támogatást 
biztosíthat annak, aki

a) közfoglalkoztatásban vesz részt;
b) 3 vagy annál több gyermeket nevel;
c) egyedül élő, vagy egy háztartás-

ban élő nyugdíjas, akinek a háztartá-
sában a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban az egy főre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 400 %-át nem halad-
ja meg,

d) gyermekét egyedül nevelő szülő;
e) igazolható módon fennálló hi-

teltartozása van, mely létfenntartást 
veszélyezteti, feltéve, hogy a háztartá-
sában a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban az egy főre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 400 %-át nem halad-
ja meg,

f) aki a magasabb összegű csa-
ládi pótlékra jogosító betegségekről 
és fogyatékosságokról szóló 5/2003. 
(II.19.) ESzCsM rendelet alapján 
emelt családi pótlékban részesül,

g) akinek a háztartásában olyan 
személy él, aki a súlyos fogyatékosság 
minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támoga-
tás folyósításának szabályairól szóló 
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 
alapján fogyatékossági támogatásban 
részesül.

(3) A támogatás ugyanazon ingat-
lanban élő kérelmezők közül csak egy 
személynek állapítható meg, függetle-
nül a lakásban élő személyek és a ház-
tartások számától.

(4) A kérelmező legfeljebb 5 m3 
tűzifa támogatásban részesülhet.

 
3. §

Nem jogosult a támogatás igény-
bevételére az a személy, aki tűzifával 
nem fűthető ingatlanban él.

 
3. A támogatás igénylésének menete

4. §
(1) A támogatás megállapítása 

iránti eljárás az 1. melléklet szerinti 
kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2021. november 
19. napjáig lehet a Csókakői Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Polgár-
mester hatáskörébe tartozik, aki a be-
érkezett kérelmekről 2021. december 
17. napjáig határozattal dönt.

(4) A tűzifa átvételét a támogatott 
a 2. melléklet szerinti átvételi elismer-
vény aláírásával igazolja.

5. §
A támogatás kizárólagos forrása 

a Belügyminiszter döntése szerint az 
Önkormányzat számára megállapított 
kiegészítő támogatás, valamint az Ön-
kormányzat által biztosított saját for-
rás. A forrás felhasználását követően 
benyújtott kérelmeket akkor is el kell 
utasítani, ha a 2. §-ban meghatáro-
zott feltételeknek megfelelnek és a 4. 
§-ban meghatározott határidőben be-
nyújtásra kerültek.

4.  Záró rendelkezések
6. §

Ez a rendelet 2021. november 2-án 
lép hatályba.

7. §
Hatályát veszti a 2019. évi szociá-

lis tűzifa támogatás helyi szabályairól 
szóló 14/2019 (IX.25.) önkormányzati 
rendelet.

8. §
Hatályát veszti a 2020. évi szociá-

lis tűzifa támogatás szabályairól szóló 
8/2020 (IX.30.) önkormányzati rende-
let.

 
Fűrész György - Dr. Klima Olga 
  polgármester               jegyző

Csókakő Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 2021. évi 
szociális tűzifa támogatás helyi sza-
bályairól szóló 10/2021. (XI.02.) ön-
kormányzati rendeletét a mai napon 
kihirdettem.

Csókakő, 2021. október29.
 Dr. Klima Olga,  jegyző

Szociális Hírek
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KÖZMEGHALLGATÁS POL-
GÁRMESTERI BESZÁMOLÓJA 
2020-2021

A képviselő-testület több stratégiai 
irányt határozott meg, s adott felha-
talmazást arra, hogy Csókakőt tovább 
fejlesszük. Csókakő, ma már elmond-
ható, hogy Fejér Megye egyik idegen-
forgalmi központja, emiatt a fejlesz-
téseink során, uniós, hazai, állami, 
valamint önkormányzati forrásokra is 
támaszkodhatunk. A megye egyetlen 
helyreállítható középkori vára itt ma-
radt meg, így ennek fejlesztése, és a 
társult infrastruktúra tovább fejleszté-
se fontos feladat, aminek elvégzésében 
számíthatunk kormányzati és uniós se-
gítségre is. A vár mellett több állami 
fenntartású közintézmény is működik 
községünkben, így erről az oldalról is 
tudunk partnereket találni községünk 
fejlesztéséhez, szolgáltatásaink bőví-
téséhez. A vár történelmi hangulata, az 
ország első Mária kegyhely, a Bodajki 
Segítő Szűzanya templom és zarán-
dokhely közelsége jelentős történelmi, 
egyháztörténeti figyelem középpont-
jába helyez bennünket. Az itt áthaladó 
országos két túra útvonal, a nemzetkö-
zi Mária zarándok útvonal, a történel-
mi Móri Borvidék itt léte, folyamatos 
fenntartási, fejlesztési feladatokat ró 
ránk. Ráadásul a kialakult műemléki, 
vallási és borturizmus mellett, a civil-
kezdeményezéseknek köszönhetően a 
vár tövében országos, kárpát-meden-
cei, és helyi érdekeltségű nemzeti em-
lékhelyek, emlékművek kialakítására 
is sor került ebben az időszakban. 

A fejlesztéseink során, számítha-
tunk a helyi civil szervezeteinkre, a 
Csókakői Várbarátok Társaságára, a 
Csókakői Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületre, a Csókakői Polgárőrségre, 
a Váralja SC Csókakőre, a Szent 
Donát Borrendre, Vértesalja Gyer-
mekei Baráti Társaságra, s minden 
olyan civilkezdeményezésre, akiknek 
fontos célja Csókakő szebbé, jobbá 

tétele. Ezeknek a civilszervezetek-
nek igyekeztünk közösségfejlesztési 
pályázatokat, programokat is 
biztosítani, így ezen a téren is sikerült 
fejlesztési forrásokat biztosítani, 
akár összefogva konzorciumokat 
létrehozva, társulva a szomszédos, 
vagy térségi településekkel. Csókakő, 
történelmi múltjához méltó módon 
kiterjedt külkapcsolatokat tart fenn. A 
legfontosabb célkitűzés a történelmi 
Magyarország határain belüli, 
azaz a Kárpátok koszorúján belüli 
kapcsolatok fejlesztése, fenntartása, 
élővé tétele, de fontosnak tartjuk 
az EU-n belüli kapcsolataink, mint 
például a lengyel, és a több mint 20 
évet megélt luxemburgi kapcsolatunk 
fenntartását, és megélését, folyamatos 
fejlesztését is. 

Sajnos a 2020-as és a 2021-es év-
ben a koronavírus járvány megnehe-
zítette dolgunkat, a Majális 2020-ban 
és 2021-ben is elmaradt, s nem tudtuk 
megrendezni a 2020-as Csókakői Vár-
játékokat sem. Ugyanakkor 2021-ben 
a részben már az oltási programnak 
köszönhetően visszatértünk a régi 
kerékvágásba és sikerült több nívós 
koncertet megrendezni, és 2021-ben 
a Majálison kívül minden rendezvé-
nyünk, így a Csókakői Várjátékok 
is megrendezésre került. A csókakői 
Várszínpadon fellépett 2020-ban a 
P.Mobil, a Tankcsapda, a Bagossy 
Brothers, a Szalonna és Bandája Ze-
nekar is. Kedvezőbb helyzet volt a 
rendezvények tekintetében 2021-ben, 
búcsúkor fellépett a Jolly és koncertet 
adott Horváth Elemér Emi, és Buch 
Tibor, itt volt ismételten a P.Mobil, 
újra fellépett a Kárpátia, s a Várjáté-
kokon a Hungarica, és a Piramis. Egy 
év után lépett színpadra a helyi Viking 
Zenekar is. A rendezvényeinkre, és 
egyben  adott egy-egy koncertet. A 
rendezvényeinkkel kapcsolatos esz-
közfejlesztésre 2020-ban az Efopból 
mintegy 2.5 millió Ft-os pályázati 
pénzt használtunk fel, s a civilszer-

vezeteken keresztül rendezvényeink-
re 2021-ben 8.5 millió Ft-ot sikerült 
szereznünk a Magyar Faluprogram és 
az EMMI-s pályázatok segítségével. 
A Vértesalja Gyermekei Baráti Tár-
saság kezdeményezésére, s az általuk 
szervezett közadakozásból 2021. au-
gusztus 21-én felállítottuk a Hazaté-
rő Katona Emlékművét, majd 2021. 
szeptember 25-én II. Rákóczi Ferenc 
mellszobrát avattuk fel a Nagy-Ma-
gyarország téren.

A programok mellett számos épü-
let újult meg az utóbbi időben. TOP 
forrásból sikerült felújítani 2020-ban 
a Községházát, az Óvodát és az Orvo-
si Rendelőt. Az óvodában egy torna-
szoba foglalkoztatóval és öltözőbőví-
téssel 5.5 millió Ft-ot használtunk fel 
saját forrásból. A három intézményi 
épületre mintegy 70 millió Ft-ot nyer-
tünk, és 17 millió Ft saját erőt tettünk 
bele a megvalósításba. A pályázatokat 
rendben elszámoltuk, s a tavalyi évben 
újra birtokba vehette a lakosság eze-
ket az épületeket. Külterületi utat újí-
tottunk fel 2020-ban, így a megújult 
a Magyalosi utca, vagy más néven 
a Közép-magyalosi dűlő útfelülete, 
amit lemartaszfaltoztunk 10 millió 
Ft értékű pályázati pénz felhasználá-
sának segítségével. A 2020-as évben 
befejeztük Magyar Faluprogramos 
pénzből a Vár utca fejlesztését, majd 
felújítottuk a Petőfi S. utcát, a Móri út 
kerékpárúton túli szakaszát, az Ady 
Endre utcát, és a Deák Ferenc utca 
libizai összekötő szakaszát. Az útépí-
tések 47 millió Ft-ot emésztettek fel, 
ebből 40 millió Ft volt az állami for-
rás és egyéb munkákra még 7 millió 
Ft-ot fordítottunk. Felújításra került 
2021-ben az Ady Endre utcai járda, 
erre anyagra 5 millió Ft-ot nyertünk, 
és 4.5 millió Ft-ot használtunk fel a 
saját forrásainkból. Az iskolai étkező 
építése 2021. februárjában kezdődött 
el, az épület használatra készre 2021. 
októberében készült el. Az étkező 
épületének teljes kiépítési költsége 62 

Hivatali Hírek
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millió Ft-ba került, egyik részét állami 
támogatásból érkező 20 millió Ft-ból 
fizettük ki a többi részét saját erőből fi-
nanszírozta az önkormányzat. Az idei 
évben felújítottuk a Vár utca útpad-
káját, kátyúztunk és javítottunk utat 
a Zrínyi Miklós utcában és az Orondi 
úton, teljes felújításra került az Erdő-
alja utca és a Vértesi utca mart asz-
faltja. Ezeket a javításokat saját erőből 
végeztük el mintegy 20 millió Ft ér-
tékben. A Magyar Faluprogram kere-
tében az óvodai kerítés felújítására 5 
millió Ft-ot nyertünk, a kistraktorunk-
hoz pedig egy rézsűnyíróra szintén 5 
millió Ft-ot sikerült szerezni. Ezeken 
kívül a Deák Ferenc utca felújítására 
40 millió Ft biztosít az állam a Magyar 
Faluprogram keretében. 

A község költségvetése a harmadik 
negyedév végén kiegyensúlyozottnak 
mondható, 25 millió Ft tartalék áll 
a rendelkezésre, az adófizetési haj-
landóság is 100% körül mozog, ami 
jelentősen segíti munkánkat és ezt 
köszönöm a lakóinknak és telektulaj-
donosainknak. Sajnos fejlesztéseink 
során többször tapasztaltuk a megug-
ró kivitelezési árakat, amik jelentős 

terheket rónak a költségvetésünkre. 
A járványügyi helyzet miatt jelentős 
mintegy 20 millió Ft-nyi az iparűzési 
adóbevételünk kiesése, és a gépjár-
műadót is 100%-ban elvitte az állam, 
így itt 15 millió Ft-nyi az adóbevé-
tel hiánya. Igaz, a kormány 2021-es 
évben 8 millió Ft támogatást nyújt a 
bevételkiesés pótlására, ami enyhí-
ti a forráshiányt, de alapvetően nem 
oldja meg azt. Amit látunk a jelen-
legi költségvetési helyzetben, hogy 
bár nem szeretnénk lemondani fej-
lesztéseinkről, de ha bevételi oldalon 
nem lesz kedvezőbb változás, bizony 
akadozhat majd a község fejlődése, és 
a tartalékok felélését követően akár 
hitel felvételére is szorulhatunk. Ez 
a helyzet kezelhető lesz, de felelősen 
gondolkodva a realitások talaján fog 
maradni a képviselő-testület és a költ-
ségvetési egyensúly megtartása lesz a 
fő célunk az elkövetkező időszakban. 

A terveink szerint, a következő 
időszakban tovább szeretnénk erő-
síteni a község anyagi biztonságát, 
reményeink szerint az erősödésünk 
vagyonelem gyarapodásban is jelent-
kezni fog. Rendezni fogjuk a köz-

útjaink elnevezését, a közterületek, 
közutak jogi rendezését. Tovább foly-
tatódik a belterületi utak fejlesztése, 
karbantartása. Terveket készítünk fő 
összekötő szerepet is betöltő külterü-
leti utak felújításával kapcsolatban, 
szeretnénk felújítani a Kossuth ut-
cai és Vár utcai járda eddig elmaradt 
szakaszát, valamint új Kossuth utcai 
járdaszakaszt is szeretnénk építeni 
a Jókai utca és a Major utca között.  
A temető fejlesztését is tervezzük par-
kolók kiépítését, és kerítés felújítást 
szeretnénk elvégezni. Ezeket pályá-
zati pénzből szeretnénk megújítani 
és ezek megterveztetése zajlik most. 
Fontosnak tartjuk, az óvoda és az 
iskola fenntartását, segítjük továbbra 
is szociális intézmények működését, 
és a civilszervezeteink tevékenységét. 
Ezúton is köszönjük a lakosság közre-
működését, és segítségét a munkánk-
ban. Kérem, hogy továbbra is legalább 
ezzel, vagy még jobb hozzáállással se-
gítség a következő időszakban a kép-
viselő-testület munkáját. Köszönöm!

Csókakő, 2021. 10. 19.                                                                                  
Fűrész György polgármester

Barkócaberkenye Hírek

BARKÓCABERKENYE HÍREK
KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ 2021

A nyár utolsó hónapja általában még a bőröndök kerekeitől hangos, 
mikor mindenki útra kel, kiélvezni a nap utolsó igazán meleg sugarait, 
szalmakalap és fürdőruha kíséretében. Csókakő utcáit azonban a próba-
cipők, csizmák kopogása és a megbeszélések kiszűrődő moraja töltötte 
meg ekkor, hiszen gőzerőkkel dolgoztunk, hogy házigaz-
dái lehessünk az augusztus 27.-től 29.-ig megrendezett I. 
Kárpát-medencei Néptánctalálkozónak. Nagyon izgatot-
tak voltunk, így legkisebbtől a legnagyobbig mindenki 
kivette a részét a munkálatokból, hogy kellőképpen fo-
gadhassuk határon túli testvéreinket.

Péntek este megérkezett Erdélyből a Marosszentannai 
Aranykalász Néptáncegyüttes, akikkel jó kedvvel, éjsza-
kába nyúlóan táncoltunk és énekeltünk, megtanultuk az 
egyes dalok eltérő versszakait egymástól.

Másnap aztán ketté oszlottunk, mert néhány barkócá-
sunk elkísérte vendégeinket, hogy megismerjék Székes-
fehérvár történelmét és belvárosát, egy helyi történész 
segítségével. 
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Ezután folytattuk utazásunkat múl-
tunk hosszú időszalagján, és meg sem 
álltunk Királyszállásig. Itt a Nagy-Ma-
gyarország Parkba látogattunk, ahol 
együtt idéztük fel Trianon eseményeit, 
megcsodálhattuk nevezetes épületek 
kicsinyített másolatát és a Nemzeti 
Áldozatkészség szobrát is.

 
Mindeközben előretolt helyőr-

ségünk, megállás nélkül díszítette a 
vár alatti előadóteret, várta az érkező 
csoportokat, és koordinálta a fesztivál 
zökkenőmentes lefutását. A kora dél-
utáni órákban megérkezve a kirándu-
lásról, viseletbe bújtunk és dalolva in-
dult meg színes kavalkádunk, az álta-
lános iskolától a vár tövéig. Út közben 
megálltunk, hogy tiszteletünket te-
gyük a Tordai kettőskeresztnél. Ekkor 
a kalapok leemelkedtek, a kezek ösz-
szezárultak, szívünk pedig egyszerre 
dobbant, ahogy elénekeltük a Székely 
himnuszt. Majd felérve a Kárpátok őre 

szoborhoz, annak alkotója, az erdélyi 
néptánccsoport egyik tagja szólt né-
hány szót.

Később aztán a színpadra vonul-
tunk, és mind a 120 fellépő megmutat-
hatta tudását és varázsolta el a nézőket, 
akár több tájegység táncával is. A Dél-
vidéket képviselő Bajmoki Egyetértés 
Kulturális Egyesület, a korábban be-
mutatott Aranykalász Néptáncegyüt-
tes, a Felvidékről érkező Rockszínház 
tagjai. A helyi társulatokat pediglen a 
Langallik Néptánccsoport Kisbérről és 
mi magunk testesítettük meg. És nem 
utolsó sorban, ugyan nem táncosként, 
de a nagymuzsalyi önkormányzatnak 
küldöttsége is megtisztelt bennünket, 
Kárpátaljáról. A hangulat remek volt, 
libbentek a szoknyák, szálltak az éne-
kek, a produkciók után viharzott a 
taps. Páratlan élmény volt, remélem, 
mindannyiónk számára. Sötétedés 
után sort kerítettünk a vírus követ-

keztében elmaradt jubileumunk meg-
ülésére, és egy hatalmas 200 szeletes 
tortával, közösen ünnepeltük meg, a 
Barkócaberkenye Néptáncegyesület 
10 éves születésnapját. A köszöntő 
dalhoz és az est további jó hangulatá-
hoz a Szilvatica zenekar biztosította a 
szebbnél szebb dallamokat. Vasárnap, 
egy utolsó együtt töltött reggeli után 
mondtunk búcsút meghívottjainknak, 
a legközelebbi viszontlátásig.

Egy héttel később elérkezett a 
XXII. Várjátékok, amelyen az esti 
órákban léptünk fel, nem aggódva 
egyetlen rossz mozdulattól sem, hi-
szen a Néptánctalálkozó jó előszo-
bájául szolgált a falu legnagyobb vo-
lumenű rendezvényének, ahol ismét 
sok mosollyal és színes viseleteinkkel 
igyekeztük elkápráztatni a közönsé-
get.

Csókakő, 2021.09.29
Palocsai Linda

Barkócaberkenye Néptánccsoport

Borrendi Hírek

SZÁMOS RENDEZVÉNYEN 
VETT RÉSZT A SZENT DONÁT 
BORREND

Az idei évben október 9-én rendez-
te meg a községi önkormányzat és a 
Barkócaberkenye Néptánccsoport a 
Csókakői Szüreti felvonulást. Öröm-
mel csatlakoztunk eme régi hagyo-
mányhoz és borlovagjaink képviselték 
a Szent Donát Borrendet a rendezvé-
nyen. A szüreti felvonuláson vendé-
geinkként részt vettek a Vajdaságból 
érkező bajmoki barátaink és üdvözöl-
hettük köreinkben a község testvérte-
lepülésének Byczynának küldöttségét 
is. Azt gondoljuk, hogy egy tartalmas 
szép napot tölthettünk el együtt, s kö-
szönjük az állomásokat felállító utcák 
gazdáinak a szíves vendéglátást. Jövő-
re is számíthat a rendezvény a Szent 
Donát Borrendre.

A Szent Orbán Borrend újbor ün-
nepséget tartott Adonyban, szintén 
október 9-én. A Szent Donát Borren-
det Zsipi Gyula elnök, Kemény Zsu-
zsanna és Dr. Szelp Judit képviselte. 

A program keretében régiós borrendi 
találkozót is szerveztek a rendezők. 
Az Újbor Ünnepségen tíz borrend 
látogatott el Adonyba. Jelenlétével 
megtisztelte a rendezvényt Magyaror-
szági Borrendek Országos Szövetsége 
elnökségéből két alelnök,Szűcs Zoltán 
és Kovács Róbert.A felvonulás után 
hálaadás és litánia következett. Elő-
ször Schmidt Attila átadta jelképesen 
a közösségnek és István Balázs Győ-
ri plébános atyának a kápolna körüli 
fejlesztéseket (éjszakai világítás és 
új díszrács a kápolna bejáratán) majd 
Balázs atyának is átadta a kápolna kul-
csait. A műsor a lenti tánc téren foly-
tatódott, ahol a Ronyecz Péter polgár-
mester úr köszöntése után a borrendek 
bemutatása következett, majd a két 
alelnök mondta el ünnepi beszédét. 
Ezután Nedves Tibor főpohárnok be-
számolt a helyiek által tartott borver-
senyről, majd átadták a borverseny 
legjobb három borának díjait és egy 
különdíjat. 

Október 16-ánBalatonfüreden jár-

tunk. A Szent Donát Borrendet Hor-
váth Balázs, Kemény Zsuzsanna bor-
lovagok és Szatzger Cecília Csókakő 
2015-ben megválasztott borkirálynője 
képviselte. A Füredi Szüret a szőlő 
és bor városa kulturális rendezvény, 
melynek központjában a borkultúra 
és a helyi borok éltetése, bemutatása 
áll. A Füredi Szüret már évek óta kul-
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turális, turisztikai rendezvénnyé nőtte 
ki magát, a borkultúra kínálása mellett 
tartalmas programokat nyújt a zene-
szeretőknek, a gyerekeknek és a gaszt-
ronómia iránt érdeklődőknek egyaránt.
Balatonfüred több mint harminc évvel 
ezelőtt kapta meg a szőlő és a bor 
nemzetközi városa címet. Hogy mind-
ez ne csak névleges legyen, és hogy a 
szőlőre ne csak a Balaton klímája adja 
az áldást, kellett egy fesztivál, amely 
tartalmas programokkal népszerűsíti 
a helyi borkultúrát. A rendezvény leg-
látványosabb programja ezúttal is a 
felvonulás volt. A Szent István térről 

a Kisfaludy színpadig vonuló borlo-
vagok, gólyalábasok, zászlóforgatók, 
diákok, néptánccsoportok és lovasok 
menetének útvonalán borkóstolók vár-
ták az érdeklődőket. A menetben mint-
egy harminc borlovagrend vett részt.

Részt vett borrendünk 2021. ok-
tóber 29-én és október 30-án a „Bor-
kultúra női szemmel” - Nők a magyar-
országi borvidékeken. A Szent Donát 
Borrendet a rendezvényen Vasuta 
László Mária és Kemény Zsuzsanna 
képviselte. A rendezvény keretében 
a Magyarországi 6 borrégió képvise-

lőinek találkozóját rendezték meg a 
siklósi várban (Tokaji, Felső-Pannon, 
Balatoni, Pannon, Felső-Magyaror-
szág és Duna borrégió). A második 
nap a női borrendek bevonulását tar-
tották meg a siklósi várba, majd köz-
érthető nem csak borászoknak szóló 
szakmai előadásokon vehettünk részt. 
A nap folyamán borvásár (meghívott 
borvidékek kínálatából) és a borhoz 
kapcsolódó egyéb termékek (szépség-
ápolástól a gasztronómiáig) rendezvé-
nyeken vettünk részt.

Csókakő, 2021. október 31.                                                     

Polgárőr Hírek

Szent Donát Borrend
Az idei esztendőben is részt vet-

tünk a Csókakői Szüreti Felvonulás 
biztosításában. A felvonuló menet 
szerelvényeinek biztosítása komoly 
feladat a helyi polgárőrségnek. Szeret-
nénk megköszönni a közlekedők és a 
lakosság türelmét az ilyenkor szoká-
sos útlezárásokkal és forgalom eltere-
lésekkel kapcsolatban. A rendezvényt 
az idei évben is sikerült balesetmente-
sen biztosítani és lebonyolítani. Részt 
vettünk, koszorúztunk és biztosítottuk 
az iskolában tartott községi 1956-os 
megemlékezést október 22-én. Kö-
szönet jár a biztosításokban résztvevő 
polgárőreinknek is. 

Mindenszentek és a Halottak nap-
jához közeledve a polgárőrök idén is 
fokozott és folyamatos bűnmegelőző 
járőrszolgálatot láttak el a temetők-
ben, sírkertekben és az urnatemetővel 
rendelkező templomok környék. Így 
Csókakőn is fokozottan figyeltünk a 
temetők rendjére, és a megemelke-
dett temetőlátogatások miatti forgalmi 
helyzet alakulására.

A polgárőrség, együttműködés-
ben a rendőrséggel és az önkormány-
zatokkal, a települési sajátosságok 
figyelembevételével, fokozott és fo-
lyamatos járőrszolgálatot látott el a 
Mindenszentek és Halottak napja kö-
rüli időszakban a temetők közelében 
lévő közterületeken, parkolókban és 
segítettük a biztonságos közlekedést. 

Emellett a polgárőrök az ünnepre 
jellemző bűncselekmények (rongálá-
sok, virágok, mécsesek, koszorúk lo-
pása, a látogatók őrizetlenül hagyott 
értéktárgyainak eltulajdonítása stb.) 
megelőzése érdekében nem csak fi-
gyelmeztették a szeretteikre emlé-
kezőket az értéktárgyaik védelmére, 
de figyelemmel voltunk a lopásokra, 
rongálásokra, a kialakuló kisebb tűz-
esetekre és az esetleges rosszullétekre 
is. A csókakői temetői kápolna pénteki 
naptól, egészen a keddi napig folya-
matosan nyitva volt az idelátogató 
megemlékezők, és a hívek számára, 
biztosítva az imádkozás és vallásgya-

korlás zavartalan lehetőségét. Külön, 
kiemelten figyeltünk a nyitva álló ká-
polna biztonságára, és biztosítására. A 
polgárőreink helyi lakosként - igény 
esetén - segítették a temetőbe érkezők 
tájékozódását és biztosították a meg-
emlékezés nyugalmát. 

Ezúton is köszönjük a lakosság, és 
a temetőkbe látogatók együttműkö-
dő hozzáállását. A Mindenszentek és 
Halottak napjához köthető hétvége, 
rendben lezajlott, különös esemény, 
rendkívüli helyzet nem alakult ki a te-
metőben és a környékén.

Csókakő, 2021. november 5.               
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Csókakői Polgárőrség  
KÖZELEDIK A TÉL! TÉLEN 

HAVAZHAT ÉS JEGESEK LEHET-
NEK AZ UTAK

Magyarországon az elmúlt évek so-
rán ritkán nyílt lehetőség arra, hogy a 
téli vezetést gyakorolja az ember, hiszen 
sokszor maradt tartósan fagypont fölött 
a hőmérséklet a decembertől februárig 
tartó időszakban is. Ennek okán sokak-
nak nincs tapasztalata a zord körülmé-
nyek közötti közlekedés kapcsán, ami 
még több problémához vezethet a jeges 
páncéllal fedett útszakaszokon.

Az egyik probléma a jeges körülmé-
nyekre való felkészülés. Ami általában 
történik: lefagy a csapadék az utakra, a 
jeges útviszonyok kifognak a sofőrökön, 
ami balesetek sokaságához vezet. Ta-
pasztalatból mondom, hogy sokan még 
azt sem tudják, hogy hol laknak. Ez itt 
Csókakő, szűk helyenként 5 és 12 %-os 
lejtős hegyi utakkal, az utak mentén sza-
kadékokkal, vagy mélyebb fekvésű tel-
kekkel. Itt Csókakőn a természet képes 
arra, hogy a hideg észak-nyugati szél 
segítségével komoly hóviharral járó téli 
időjárást varázsol akár napokig, míg a 
81-esen és Székesfehérváron, vagy kör-
nyékén még hó sincsen. Ha nem látod 
a sószóró, hókotró autókat az utakon, itt 
a recept, hogy megelőzd a katasztrófát.
Jégen vezetni kihívás, de nem lehetet-
len. Ha elég óvatos vagy, előre terve-
zel, minden idegszáladdal a vezetésre 
koncentrálsz és nagyon előzékeny vagy, 
akkor lehetséges biztonságosan vezetni 
csúszós körülmények között is. Az alap-
vető feladat a téli gumik felszerelése az 
autóra, és lapát valamint hólánc sem árt, 
ha van az autóban. Téli körülmények 
között ügyelni kell arra is, hogy mindig 
tele legyen az autó tankja, valamint le-
gyen meleg takaró az autó csomagtartó-
jában. Összegyűjtöttem néhány tippet a 
téli vezetéshez, hogy önkénteseinknek, 
hivatásos tűzoltóinknak minél kevesebb 
dolga legyen a csókakői és a megyei uta-
kon.

1. Ne vezess
Az első kérdés, amit feltehetsz ma-

gadnak: ki kell nekem egyáltalán men-
nem a jeges utakra? Ha az utazás nem 

életbevágóan fontos, akkor talán jobb, 
ha el sem indulsz. Jégen közlekedni nem 
poén, ne csináld, ha nem muszáj. Kezdő 
sofőröknek különösen félelmetes lehet, 
különösen ha picit meg is csúsznak, szó-
val inkább hagyd az egészet. Ha te ma-
gad tapasztalt sofőr vagy, aki jól vezet 
jégen, a többiek nem biztos, hogy így 
vannak ezzel, szóval mindenféleképpen 
megnövekszik a balesetek valószínűsé-
ge. Válaszd inkább a tömegközlekedést!

2. Lassíts
Amikor rossz az idő, csúsznak az 

utak, az első dolgod legyen, hogy las-
sabbra veszed a tempót. Drasztikusan 
csökken a tapadás, a féktávolság akár a 
duplájára is nőhet nedves körülmények 
között, tízszeresére jégen, ha egyáltalán 
lehet beszélni fékellenállásról. Még na-
gyon alacsony sebességnél is megcsúsz-
hatsz, főleg ha keményen fékezel, vagy 
hirtelen kormánymozdulatot végzel. Ha 
beavatkozol, tedd azt lassan, legyen szó 
a gázpedálról, a fékről, vagy a kormány-
ról. Ha ezeket megfelelően kezeled, az 
mind csak csökkenti a csúszásveszélyt. 
Hovatovább, ha azt gondolod, hogy a 20 
km/h gyors, lassíts le még jobban.

3. Vezess finoman
A jeges úton való vezetés alapelvei 

megegyeznek a hatékony vezetésével. 
Apró, finom mozdulatok gyorsításkor, és 
kerüld a fékek használatát, amikor csak 
lehet. Ha egy manuális váltós vagy fél-
automata kocsid van, próbáld meg, hogy 
egyes fokozat helyett kettesben indulsz, 
ami nem tesz túl nagy terhet a kerekek-
re, valamint próbálj meg motorfékkel 
lelassítani. Semmiképp ne pánikolj és 
ne taposs a fékre, hidd el, nem lesz jó 
vége, és hiába az ABS, mindenképp ki 
fogsz csúszni. Ha egy dombról jössz le-
felé csúszós körülmények között, figyelj 
arra, hogy a lejtő előtt már fékezz le, és 
válts alacsonyabb fokozatra, mely segí-
ti irányítani az autót, hogy ne is kelljen 
fékezned.

4. Tervezz előre
A féktávolság tízszer hosszabb lehet 

hóban és jégen. Ha nem nézel előre és 
készülsz fel a megállásra, becsúszhatsz 

kereszteződésekbe, vagy akár neki-
csúszhatsz másoknak is. Indulás előtt 
tervezd meg az útvonalat, és ragaszkodj 
a főútvonalakhoz – mert azokat legalább 
felsózzák. Ha van helyismereted, ra-
gaszkodj a buszok által használt útvona-
lakhoz, azok többnyire rendben lesznek.

Van hőmérő a kocsidban? Figyelj 
rá! A meleg, fűtött autóban ülve csalóka 
érzeted lehet az útbiztonságot illetően, 
és nem biztos, hogy jól fogod felmérni 
a terepet, ha hirtelen lefagy a csapadék 
az utakra. Légy óvatos, fagypont felett 
is lehet jeges az út.

5. Készítsd fel az autódat
A szokványos jégkaparó mellett nem 

árt, ha van nálad egy teljesen feltöltött 
mobiltelefon vészhelyzet esetére, eset-
leg külső akkumulátor is. Szükséges 
kellékek még: elakadásjelző háromszög, 
vontatókötél, bikakábel, meleg öltözet 
és pokróc. Ha nem kellőképpen tiszta 
úton vagy földúton haladsz, jó ha van 
nálad hólapát és egy régi zsák vagy va-
lami hasonló, amit a kerekek alá tehetsz, 
ha elakadnál. Indulás előtt győződj meg 
róla, hogy az autód készen áll az útra. 
Indítsd be a motort, kapcsold be a fűtést, 
legyenek tiszták a szélvédők és a tükrök. 

6. Tudd, hogy mi a teendő vészhely-
zet esetén

Ha az autód elkezd csúszni, nyomd 
be a kuplungot, és fordítsd a kormányt 
a csúszás irányába. Ez megakadályozza 
a kerekek kipörgését, ami az egyetlen 
módja, hogy némi tapadásunk legyen. 
Ne fékezz, mert az csak további csú-

Tűzoltó Hírek
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száshoz vezethet.Ha elakadsz a hóban, 
tegyél egy zsákot vagy rongyot a kere-
kek alá, és próbálj lassan kijönni a baj-
ból. Lehet, hogy ásnod kell magadnak 
egy ösvényt. Ha ez nem sikerül, hívd az 
autómentőket.

7. Ne légy beképzelt
Ha egy nagy terepjáróval közlekedsz, 

hamar eluralkodhat rajtad a komfort, a 

biztosítottság érzése. Tiszteletet paran-
csoló magasság, négykerékmeghajtás 
által nyújtott biztonság. Ezektől akár 
sérthetetlennek képzelheted magad, és 
azt hiszed, neked még a jégen se lehet 
problémád. Ez azonban nem más, csu-
pán illúzió. Ha egy kicsit nem figyelsz 
oda, éppen úgy fogsz szenvedni, mint 
bármely másik autó.

Mindegy milyen kocsid van, ne 
szállj el magadtól és dőlj hátra nyugod-
tan, mert veled még semmi rossz nem 
történt. Teljes mértékű koncentrációra 
van szükség vezetés közben egyébként 
is, különösen ha a körülmények trükkös-
sé válnak.

forrás: www.alapjarat.hu
 

Balesetmentes közlekedést kívánva: 
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!”

Mk 12,30
egyházi hírek

A múlt vasárnapi missziós gyűjtést továbbítottuk az Egyházmegye felé. Köszönjük adományaikat!

Balinka Bodajk Csákberény Csókakő Fehérvárcsurgó Iszkaszentgyörgy Isztimér Magyaralmás Sárkeresztes Söréd Zámoly

13.250 29.075 7.060 8.700 16.510 8.720 12.100 20.400 12.965 11.000 12.120

Tisztelettel kérjük kedves híveinket 
Felhívjuk kedves híveink figyelmét, 
hogy gondoskodjunk elhunyt szeret-
teink sírhelyeinek rendbetételéről, il-
letve a lejárt sírhelyek megváltásáról. 
Egyben köszönjük mindazoknak, akik 
rendben tartják temetőinket, gondoz-
zák a sírhelyeket, illetve gondnokként, 
vagy segítőként ellátják az egyházi 
temetőinkhez kapcsolódó feladatokat!

Bodajk
A temetői megemlékezést nov-

ember 1-én, hétfőn, délután 3 órakor 
tartottuk a temetői keresztnél. A hétfői 
esti szentmise után imádkoztuk a szo-
kásos halotti zsolozsmát elhunytjain-
kért. Halottak napján, november 2-án, 
délelőtt fél 10 órakor, és este 6 órakor 
voltak szentmisék a kegyhelyen, az 
esti szentmisét az urnatemetőben elte-
metettekért imádkoztuk a végén pedig 
az az altemplomban közös ima volt.

Magyaralmás
Mindenszentek ünnepén, este  

6 órakor lesz szentmise, amely után 
a temetőben lesz a megemlékezés el-
hunytjainkról. Halottak napján szintén 
este 6 órakor imádkozunk szentmisét 
templomunkban.

Csókakő
November 1-én délután 3 órakor 

emlékeztünk meg a temetői kereszt-
nél Csókakőn. November 2-án ked-

Dátum Időpont Helyszín Esemény

1. h. 19.00 Bodajk Halotti matutínum
2. k. 15.00 Csókakő Várkápolna Szentmise az elhunyt várbarátokért
5. p. 19.15 Bodajk Képviselőtestületi ülés
12. p. 16.30 Bodajk Ifjúsági Klub

10.00 Székesfehérvár-Szent Imre templom Magyar Szent Család ünnepe
17.00 Bodajk Fatimai engesztelés

14. v. 9.30 Csákberény Szent Márton búcsú
19. p. 18.00 Magyaralmás Karitász-mise
21. v. Templomainkban Országos Karitász gyűjtés
22. h. 19.00 Bodajk Leendő elsőáldozók szüleivel találkozás
23. k. Tihany Hitoktatói kirándulás

16.00 Magyaralmás Adventi kézműves ház
16.30 Ifjúsági Klub

27. szo. 16.00 Családos gyerek-mise
11.00 Fehérvárcsurgó Püspöki szentmise – Kaszap Központ megáldása /templombúcsú
16.00 Bodajk Városi gyertyagyújtás
17.00 Fehérvárcsurgó Gyertyagyújtás-Betlehem megáldása

November

13. szo.

26. p.
Bodajk

28. v.

Közös Programok
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den, Halottak napján délután 3 órakor 
imádkoztunk szentmisét az elhunyt 
„Várbarátokra” emlékezve, a Várká-
polnában. 

Megkezdődött a Magyar Faluprog-
ram keretében a Csókakői Szent Do-

nát Plébánia Templom külső vakolatá-
nak felújítása valamin újra színezése. 

A templom sárga színt kap majd, 
az ablakok keretei pedig fehérre lesz-
nek festve. A templomkert vízelveze-

tésének rendezését is a pályázati pénz-
ből fogjuk megoldani. 

A beruházás 15 millió Ft-ba fog ke-
rülni, amit teljes egészében az elnyert 
támogatásból fogjuk megvalósítani.

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

Vár Hírek

MEGEMLÉKEZTÜNK HA-
LOTTAINKRÓL

Az idei utolsó vármunkát október 
30-án szombaton tartottuk meg. Nov-
ember 2-án halottak napján a Várká-
polnában az elhunyt várbarátokért 
tartottunk szent misét. A misét Hortyi 
Gábor atya tartotta meg. A vízóra ak-
nában lévő víznyomást szabályozó 
26 évvel ezelőtt az aknába telepített 
vezérlője, sajnos felmondta a szolgá-
latot. A vezérlőt kicseréltettük, és új 
tartály is került a vízóra aknában, ami-

nek költségét 342 900 Ft-ot a Csó-
kakői Várbarátok Társasága állta.  
A beszerelést és a javítást társadal-
mi munkában Karloviczi Donát vé-
gezte el, akinek önzetlen munkáját 
ezúton is köszönjük! 

November 1-én az elmúlt évek-
hez hasonlóan a Csókakői Vár 
nyitvatartási rendje megváltozik. 
Felhívjuk mindenkinek a figyel-
mét, hogy november 1-étől március 
31-ig 9 órától 17 óráig látogatható 
a vár. A várral kapcsolatos informá-
ció, szakvezetés Vass Rezsőnétől, 

Tucikától a következő telefonszámo-
kon kérhető:

 
Mobiltelefonszám: +3620/2535-041, 
vezetékes telefon: +3622/422-260

Csókakő, 2021. november 5.
Csókakői Várbarátok Társasága

Könyvtári Hírek

Kedves Olvasó!

Az idős emberek védelme miatt jövő héttől nem látogatható az Idősek Otthona, így a könyvtár sem. Tekintettel a  
kialakult helyzetre - ami bizonytalan ideig tart-, a tavasszal bevezetett kölcsönzési lehetőséget tudjuk felkínálni.

Polgármester Úrral egyeztetve, a következőképpen:

- Amennyiben kölcsönözni szeretne, keressen telefonon: +36 30 527 7088 vagy email-ben: konyvtar8074@gmail.com
  A kért könyveket a polgármesteri hivatalban tudja majd átvenni.

- A lejárt határidejű könyveket az olvasójeggyel, vagy névvel ellátva (több db. esetén összekötve, vagy zacskóba téve), 
szintén a polgármesteri hivatalban lehet leadni.
         Ügyfélfogadási napokon: hétfőn     8.00-15.30-ig
                                        szerdán: 8.00-17.00 óráig.

- Ha a csókakői iskolába jársz, a lejárt határidejű könyveket Bognár Mónikánál lehet leadni az irodában, a kérést szintén.

Bármilyen kérdésére szívesen válaszolok e-mailben, vagy telefonon.

Üdvözlettel: Mensáros Zsuzsánna
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„És meg ne részegedjetek bortól, 
miben kicsapongás van; hanem tel-
jesedjetek be Szent Lélekkel”

Efézusi levél 5:18

Kedves Olvasó! 
Írásom célja ezúttal is egy általá-

nos, az emberek nagy részét érintő 
probléma egyik fő okának a feltárása, 
és egyben megpróbálnék rámutatni 
egy helyes válaszadásra Isten beszéde 
alapján. Egyetlen forrásra támaszko-
dok, és ez a Biblia, vagyis az embe-
riség számára Isten által kijelentett 
igazságoknak az ó- és újszövetségi 
gyűjteménye.

Az elmúlt évek eseményei alapjai-
ban rázták meg az egész emberiséget, 
nem volt olyan nemzet és talán olyan 
ember sem az egész földkerekségen, 
akit ne érintett volna a járvány ilyen-
olyan módon. Írásom célja most nem 
a járvány elemzése (ezt rábízom a 
szakemberekre), hanem a lélek fo-
lyamatos terheltsége és az arra adott 
helytelen, illetve helyes válaszreakció 
az Ige tükrében. Sokan mondják: „hát 
nem volt elég bajunk így is?!” És való 
igaz, az élet nem egy doboz bonbon... 
Az emberi lélek behatóbb elemzését 
még mindig szakemberekre hagynám, 
viszont szeretnék rámutatni egy, a ma 
élő emberiség egy tipikusan rossz vá-
laszadására a leterheltségre: az alko-
hol (és drogok) okozta mámorra.

A Bibliából tudjuk, hogy amikor 
vége lett az özönvíznek és Noé a csa-
ládjával már kijött a bárkából, hogy 
újra benépesítsék a Földet, akkor 
Noé szőlőt ültetett, majd egy napon 
lerészegedett annak gyümölcsétől és 
meztelenül aludt a sátrában, mikor 
az egyik fia, Khám rátalált. Vajon mi 
okozhatta, hogy ilyen kiszolgáltatott 
helyzetbe hozta magát az a Noé, akit 
így jellemez az Ige: „Noé igaz, töké-
letes férfiú volt a vele egykorúak kö-
zött. Istennel jártNoé.” (I. Móz. 6:9) 

A Biblia leírja azt is, hogy senki más 
nem találtatott kedvesnek Isten előtt. 
Ez nem azt jelenti, hogy a „jó embe-
rek” között ő volt a legjobb, hanem 
senki más nem volt olyan, akin Isten 
megkegyelmezett volna(feltehetőleg 
azért, mert nem volt értelme, vagyis 
nem változott volna meg tőle az illető 
gondolkodása sohasem). Noénak pe-
dig végig kellett néznie, ahogyan az 
akkori teljes emberiség elpusztul. Ez 
véleményem szerint okozhatott benne 
traumát. Ugyanis nem lett volna „igaz 
ember Isten előtt”, ha nem lett volna 
benne - többek között -együttérzés az 
emberek fele. Lehetséges, hogy a lel-
ke (psziché) terheltsége miatt ésxanax 
hiányában érzett rá kényszert, hogy 
borhoz nyúljon. Mentségére legyen, 
hogy őróla csak egyszer említi az 
Ige…

Ezzel szemben a Bibliának van 
egy Isten által kitalált védőoltása.

Mit olvasott fel Názáreti Jézus, 
amikor először (és utoljára) szolgált 
saját városának zsinagógájában a 
Szentlélek felkenetése után?Azután, 
hogy Keresztelő János bemerítette a 
bűnöknek bocsánatára és rászállt ga-
lamb formájában a Szentlélek - vagy-
is kapott erőt, hatalmat Istentől:„És 
adák néki az Ésaiás próféta könyvét; 
és a könyvet feltárván, arra a helyre 
nyitva, ahol ez volt írva: ’Az Úrnak 
lelke (Isten ereje) van én rajtam, mi-
velhogy felkent engem, hogy a sze-
gényeknek az evangéliumot (öröm-
hírt) hirdessem, elküldött, hogy a 
töredelmes (megtört, megkeseredett)
szívűeket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak (függőségekben élőknek)
szabadulást hirdessek és a vakok sze-
meinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat (démoni-
kus kötelékek alatt élők), hogy hir-
dessem az Úrnak kedves esztendejét’ 
(azaz, Isten megbocsát azoknak, akik 
elfogadjuk Jézus Krisztust Megváltó-

ként, aki már elhordozta mindannyi-
unk terhét).„ Lukács 4:17-19

A Názáreti Jézus máshol így szó-
lítja az övéit: „Jöjjetek közel hozzám 
mind, akik belefáradtatok súlyos ter-
heitek cipelésébe! Nálam megnyug-
vást találtok. Azt az igát vegyétek fel, 
amelyet én adok rátok, s tanuljátok 
meg tőlem, hogy én szívből szelíd és 
alázatos vagyok, akkor meg fogtok 
nyugodni. Mert az iga, amelyet én te-
szek rátok, nem nehéz! A teher, ame-
lyet én helyezek a vállaitokra, köny-
nyű.” Máté 11:28-30

Azzal, hogy az ember elkezd Is-
tennel, Jézus Krisztussal együtt jár-
ni (és úgy tudunk együtt maradni 
valakivel, ha oda megyünk, ahová 
ő megy és nem máshova) és közben 
az élete problémáit nem maga pró-
bálja pusztán emberi okoskodásból, 
erőből megoldani, hanem segítsé-
get kérünk az Úrtól, azzal el tudunk 
jutni abba a tartós állapotba, hogy a 
terheink nem nyomnak agyon. Sőt, 
még a végén felszabadult emberek 
leszünk (nemcsak akkor, amikor 
buli van). Nem erkölcsileg leszünk 
felszabadultak, hanem a gondjaink 
terhe alól, ez nagy különbség! Mert 
mindenki számára van olyan helyzet, 
amelyet „az emberek számára való-
ban lehetetlen(megoldani), az Isten-
nek viszont minden lehetséges.” Máté 
19:26

A legnagyobb terheket pedig a ne-
heztelés és keserűség okozza, amely-
nek kulcsa a megbocsátás lenne, de 
erről most nincs lehetőségem többet 
írni.

Az Úr Áldjon meg minden kedves 
Olvasót, hogy szívéből értse meg ezt 
az üzenetet és hagyja, hogy Isten ere-
je felszabadítsa Önt is a terhei alól!

Percsi András

Hitéleti Hírek
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MINDKÉT KAPUSUNK LESÉRÜLT
Csókakő esetében igaz az a mondás, hogy a szegény em-

bert még az ág is húzza. Sajnos az elmúlt hetek nem igazán 
jó híre, hogy Weiger Balázs és Deák Balázs kapusunk is le-
sérült, így lényegében vészkapusainkra támaszkodva kell a 

Kajászó: Tarczali – Csik, Pintér R., Pintér B., Bélley 
(Marton D.) – Pfeiffer, Orisek, Tapolcsányi (Böcsödi), 
Kóti (Vabrik) – Marton B. (Gutyina), Hepp.
Gól: Máhr (18.), ill. Pfeiffer (46., 78., 83.), Hepp (35., 
57.), Gutyina (55., 64.), Orisek (31.), Böcsödi (76.)

10. forduló Mány II-Csabdi – Csókakő 3–1 (2–1)
Vezette: Klujber Kristóf.
Mány II-Csabdi: Csutor – Semperger (Balla R.), Sipos 
(Kristál), Boros Á., Mészáros M. – Zettisch (Pintye), 
Radovics (Jakab), Sólyom, Payer (Schmidt) – Palkovics, 
Vindics.
Csókakő: Grüll – Kaiser (Mernyei), Bitter, Virág, Réti 
– Jelena, Máhr, Visi, Erős – Kadlecsik (Falusi), Sinka 
(Fenyvesi).
Gól: Zettisch (30., 32.), Boros Á. (60.), ill. Réti (24.)

11. forduló Csókakő – Iszkaszentgyörgy 0–5 (0–1)
Vezette: Vitányi László.
Csókakő: Szoboszlai – Máhr, Bitter, Virág, Kaiser D. – 
Jelena, Falusi, Szabó Sz., Mernyei – Czira, Koller.
Iszkaszentgyörgy: Parrag – Stumpf, Balla T., Osváth, Ne-
mes (Fülöp) – Réti, Kuti, Kéri, Farkas Zs. (Schieder) – 
Nyers, Katona (Fábián). Vezetőedző: Gál Péter
Gól: Balla T. (34., 49., 80.), Nyers (60.), Fábián (88.)

Sport Hírek

csapatnak helyt állnia. Több nagyobb arányú vereséget is elszenvedett a csapat, és hetek óta vereségszériában vagyunk.
Egyenlőre nem sikerült megoldást találni arra, hogy a gödörből, hogy mászhat ki az alakulat. Jelenleg a 12. helyen állunk 
2 ponttal az 1 pontos Csákberény előtt. Az elmúlt időszakban a következő eredmények születtek:

7. forduló Csókakő – Sárkeresztes 0–9 (0–3)
Vezette: Szücs László.
Csókakő: Bitter – Máhr, Krutzler, Falusi, Szabó Sz. – Sinka, 
Mernyei, Grüll, Kadlecsik – Jelena, Réti.
Sárkeresztes: Réger – Bánfalvi (Krekó), Mezei, Imre, Dombi 
(Papp K.) – Hársádi, Jakab, Végh (Bordács), Lakatos (Ka-
posvári) – Molnár K., Rácz (Gál Dávid).
Gól: Bánfalvi (1., 34.), Molnár K. (68., 71.), Dombi (23.), 
Jakab (51.), Rácz (52.), Krekó (82.), Gál Dávid (86.)
Kiállítva: Grüll (33.).

8. forduló Tordas R-Kord II – Csókakő 6–0 (3–0)
Vezette: Ruff István.
Tordas R-Kord II: Csizmazia – Hadnagy, Király J., Csomó, 
Kerényi, Sponga (Pál I.) – Varga L., Nagy A., Farkas Zs., 
Berki – Burka (Nádasi).
Csókakő: Virág – Fenyvesi (Bernáth), Bitter, Máhr, Réti, 
Jelena – Falusi, Lakatos, Sinka – Simek Cs.,Kadlecsik.
Gól: Hadnagy (29., 55., 82.), Király J. (31., 77.), Kerényi 
(20.)

9. forduló Csókakő –Kajászó 1–9 (1–3)
Vezette: Dömsödi Csaba.
Csókakő: Virág – Kadlecsik (Falusi), Bitter, Máhr (Grüll), 
Jelena – Szabó Sz. (Bernáth), Simek Cs. (Lakatos), Sinka, 
Koller – Krutzler, Réti (Mernyei).

Az elkövetkező két hétben a 12. és a 13. fordulóban szabadnaposak lesznek a fiaink, majd november 21-én a 14. fordu-
lóban idegenben Sárszentmihályon folytatjuk a bajnokságot, aztán november 28-án az őszi idény záró mérkőzésén itthon 
fogadjuk a 15. fordulóban az Újbarok együttesét. 

Csókakő, 2021. november 5.
Váralja SC Csókakő


