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Tisztelt Csókakőiek!

Először is köszöntök mindenkit 
az újév alkalmából! Bízom benne, 
hogy nyugodt, eredményekben gaz-
dag 2022-es esztendő áll előttünk. 
Szeretném tájékoztatni a lakosságot, 
hogy Áder János köztársasági elnök 
az országgyűlési választásokat 2022. 
április 3-ára vasárnapra tűzte ki. Ez a 
szavazás azért lesz különleges mert 
az általános országgyűlési képvise-
lő választás mellett népszavazás is 
lesz. A hivatalos kampányidőszak 
2022. február 12-én kezdődik, in-
nentől gyűjthetik a pártok aktivistái 
az ajánló aláírásokat. Kérem, éljünk 
szavazati jogunkkal, és minél többen 
menjünk el a választásokra!

Két gyűjtési akcióra is szeretném 
felhívni a figyelmet, mindkettő régi 

vágya Csókakőnek és vallási vonat-
kozása is van! Az egyikről az újság 
belsejében találnak információt a 
Barkócaberkenye Hírek keretében, 
a cikkben a Kálvária újra építésé-
hez kér segítséget a civilszervezet. 
Ezt a vállalást többen felkarolták, 
de szükség van még segítőszándék-
ra, hogy az 1945-ben szovjet tankok 
által lerombolt Csókakői Kálvária az 
új helyére megépülhessen. A másik 
vállalásunk a templomunk felújítá-
sához kapcsolódik, amire már rég-
óta vártunk. A megújult templom 
külső mellett elhatározott tervünk, 
hogy a 2008-ban részben megépített 
órát kiegészítsük a három hiányzó 
óralappal és az azokat működtető 
óraműszerkezettel, így a templom 
történetében előszőr teljessé válna 
a toronyóra. Az óra beruházási költ-

sége 2.2 millió Ft, ami sajnos sem 
az egyházközségnek, sem pedig az 
önkormányzatnak nem áll rendel-
kezésre. A gyűjtés szervezését, mint 
Csókakő polgármestere vállaltam 
fel. Így kérem a lakosságot, a támo-
gatni szándékozókat, hogy aki eme 
nemes célt támogatni szeretné, úgy 
keressen meg engem személyesen, 
vagy a támogatás összegét a követ-
kező számlaszámra legyenek szíve-
sek elutalni: 

OTP BANK: 11773360- 
00982258   közlemény: 
Toronyóra támogatás 2022. 

 
Támogatásukat előre is köszönjük! 

Csókakő, 2022. január 14.                                        
Fűrész György polgármester
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Tisztelt Csókakői polgárok! 
Törvényi kötelezettségemnek ele-

get téve szeretnék Önöknek számot 
adni Csókakő Község önkormányzati 
képviselőjeként végzett munkámról! 

Meggyőződésem hogy egy képvi-
selőnek nem a papír alapú beszámo-
lókban kellene jeleskednie, hanem a 
közösség érdekében végzett önzetlen 
munkavégzésben kell a jó példát 
mutatni és magával húzni a település 
lakosságát ebben az irányban! 

Már fiatal koromban elhivatottsá-
got éreztem a közösségi munka felé, 
már tizenévesen, a 80-as években is 
aktívan részt vettem a faluközösség 
életében! 

Képviselői munkámat 1998-ban 
kezdtem, azóta folyamatosan, hol 
több, hol kevesebb sikerrel végzem 
munkámat. Immár a harmadik válasz-
tási ciklus hogy alpolgármesterként se-
gítem a polgármester munkáját! Tevé-
kenységemért a 20 év alatt soha nem 
vettem fel tiszteletdíjat, azt mindig a 
közösség szolgálatára ajánlottam fel! 
Civil szervezeteket, kezdeményezé-
seket támogattam belőle, 2016 évben 
pedig az alpolgármesteri tiszteletdíjam 
a Kossuth utcában felújított járdasza-
kasz költségvetésébe épült be. Szán-
dékaim szerint ez a jövőben is így fog 
történni, hisz meggyőződésem szerint 
a közösséget szolgáló embereknek így 
kell példát mutatnia! 

Képviselőtestületünk havonként 
tartja gyűléseit, ott rendszeresen aktí-
van részt veszek, igyekszem mindig 
a település érdekében kialakítani 
véleményemet. Természetesen ez 
nem mindig könnyű feladat, hisz ne-
héz úgy döntéseket hozni, hogy az 
mindenkinek elfogadhatónak tűnjön! 
Polgármesterünk távollétében, szabad-
sága idején legjobb tudásom szerint 
igyekszem helyettesíteni őt. Ha vala-
mely fontos rendezvényre párhuzamos 
programok miatt nem tud elmenni, ott 
képviselem kis falunkat! 

Sajnálatos módon a Covid járvány-
ra hivatkozva az elmúlt időszakban 
kormányzati intézkedéssel a képvi-
selőtestületek jogait megcsorbítva, a 
polgármesterek önállóan irányították 
hosszú ideig a település ügyeit or-
szágosan! Természetesen ez alól nem 
volt mentes településünk sem! Ezen 

időszak alatt természetesen másképp 
zajlottak az ügyek, de azért abban az 
időszakban is próbáltunk konzultálni 
polgármesterünkkel, aki a fontosabb 
kérdésekben igyekezett kikérni a vé-
leményünket! Remélem a következő 
időszakban nem kerülünk hasonló 
helyzetbe! 

Egy képviselőnek természetesen 
nem csak az a feladata hogy gyűlésre 
járjon, aktívnak kell lennie minden 
területen! Településünk rendezvényei-
nek előkészítésében, lebonyolításában, 
a rendezvények után a helyreállításba, 
takarításban aktívan részt veszek, sok 
estben a rendezvény főszervezőjeként. 

Képviselőként nagyon fontosnak 
tartom településünk népszerűsítését 
jelenlegi határainkon túl és azon belül 
is! Ennek érdekében igyekeztem szer-
teágazó kapcsolatrendszert kiépíteni 
civil szervezeteink bevonásával köze-
lebbi és távolabbi partnereinkkel. Szo-
ros kapcsolatot ápolok Erdélyi, Vajda-
sági, Felvidéki, Muravidéki, Kárpátal-
jai magyar barátainkkal, rendszeresen 
látogatom, látogatjuk rendezvényeiket, 
Ők is jönnek ünnepeinkre, szinte már 
baráti a viszony köztünk!  
A testvéri Lengyelországban is vannak 
barátaink, ott már sok helyi iskolás 
ismerhette meg szokásaikat, barátsá-
gukat. Luxemburgi partnertelepülésün-
kön élő emberekkel is baráti viszonyt 
igyekeztem kialakítani. Természetesen 
fontos a mai határokon belül élőkkel 
is a kapcsolattartás, rendezvényeinken 
igyekszünk minél több embert vendé-
gül látni az ország különböző részei-
ről, megismertetve velük településünk 
értékeit! Szomszédos településeink 
rendezvényeit rendszeresen látogatom, 
nyitott szemmel járva, az ottani jó ta-
pasztalatokat igyekszem hasznosítani 
az itteni munkámban is! 

Településünk mozgatórugói a civil 
szervezetek. Munkám során a magam 
eszközeivel nagymértékben igyekszem 
támogatni őket, hisz nagyon fontos 
szerepük van településünk életében a 
civileknek, ők adják a biztos hátteret 
Önkormányzatunknak az eredményes 
működéshez! Amennyiben meghívást 
kapok, szívesen látogatom rendezvé-
nyeiket. Számos szervezetben tagként 
is szerepet vállalok különböző beosz-
tásokban. Aktív tagja vagyok a Csó-

kakői Barkócaberkenye Egyesületnek, 
Szent Donát Borrendnek, Önkéntes 
Tűzoltóságnak, Polgárőrségnek, Vár-
barátok társaságának, Fejér Megyei 
Agrárkamara Települési Agrárbizottsá-
gának is. Az elmúlt évben vezetésem-
mel megalakult a Rákóczi szövetség 
helyi szervezete is, így tovább szélese-
dett civil szervezeti elkötelezettségem! 
Ennek az új civil szervezetnek a segít-
ségével sikerült 10 helyi fiatalt Sátor-
aljaújhelyen táboroztatni a nyáron, a 
Rákóczi táborban! 

Fontos számomra a településen 
végzett társadalmi munka népszerű-
sítése. Legyen az vár munka, rendez-
vények előtti, utáni takarítás, pakolás, 
szállítás, igyekszem családtagjaimat, 
eszközeimet, járműveimet is bevonva 
jó példát mutatni településünk minden 
lakójának. Lehetőségeimhez képest 
igyekszem a település különböző szer-
vezetei által rendezett programokon 
részt venni, ezzel is jobban megismer-
ni lakótársaimat. 

Sorolhatnám még sokáig miről 
is szól képviselői munkám, de nem 
teszem, aki évek, évtizedek óta figye-
lemmel kíséri tevékenységem annak 
nem kell bemutatkoznom, aki nem 
ismeri, aki nemrég költözött közénk 
annak ajánlom, hogy ne csak aludni 
járjon Csókakőre hanem minél előbb 
legyen aktív részese közösségünknek, 
ez egy befogadó közösség, itt min-
denkit szeretettel várnak, aki szeretne 
egy nagycsaládként működő közösség 
részese lenni! Sok szervezetünk vala-
melyikében mindenki megtalálhatja a 
helyét és megismerheti településünk 
minden lakóját! 

Településünk minden lakójának azt 
kívánom, hogy érezze jól magát Csó-
kakőn, legyen részese ennek a család-
nak, tegyen is a maga módján azért, 
hogy mások is jól érezzék magukat itt! 

Tisztelettel: Bognár Gábor

Képviselő-testületi Beszámoló
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Lévai Ildikó Csókakő Község 
Önkormányzat képviselői beszámo-
ló 2021.

A 2019. évi helyi önkormányzati 
választások megtisztelő döntése alap-
ján lehetek településünk képviselője. 
A vírushelyzet miatt nehéz időszak 
van mögöttünk - és vár még ránk -, 
mely nehezítette a képviselő-testület 
működését. 

Fel kellett függesztenünk a sze-
mélyes együttműködést hosszabb 
időre és több olyan feladattal kellett 
foglalkoznunk, amivel korábban nem 
számoltunk. 

A testületi ülések hiánya ugyan-
csak nehezítette munkánkat, hiszen 
a személyes jelenlét során hatéko-
nyabban tudjuk ütköztetni érveinket, 
álláspontunkat. 

Le kellett mondanunk a több ren-
dezvényt, mely döntéseket a kormány 
intézkedéseivel igyekeztünk szink-
ronban tartani. 

Mindez sajnos nehezítette a falu 
fejlesztésével és igazgatásával kap-
csolatos terveinket és törekvéseinket. 

Az elmúlt közel egy évben több 
beruházás történt településünkön, 
mely legtöbb esetben pályázatok el-
nyerésével valósulhatott meg.  
A hivatalos átadások is csak zártkörű 
részétellel történtek meg sok esetben. 
A beruházások jellemzően sikeresek 
voltak, amelyre büszkék vagyunk. 

A költségvetés tárgyalásánál is 
igyekeztem a bevételeket és kiadáso-
kat figyelemmel kísérni, és megtenni 
az észrevételeimet. 

A járványhelyzet ideje alatt a szo-
ciális kapcsolatok fontosságát és eset-
leges hiányának rossz érzését ebben 
a helyzetben nem kell ecsetelnem. 
A civil szervezetek munkája a falu 
tekintetében rendkívül kiemelt terület, 
fontos meghatározója a falu képének, 
megítélésének és élhetőségének. Ezen 
a területen az év első felében sajnos 
nem túl sokat lehetett tenni, de nagy 
örömömre szolgál, hogy az év máso-
dik felében valamennyi rendezvényt 
meg tudtuk tartani és az adventi 
gyertyagyújtó ünnepségek is, ha sze-
rényebb formában, de megtartásra 
kerülhettek. 

Sokan kerestek meg különféle 
problémákkal, amikben igyekeztem 
segítséget nyújtani és megoldásokat 
keresni a lehetőségekhez mérten. 
Remélem, hogy munkám továbbra is 
segíti falunk fejlődését. 

Megköszönöm Képviselőtársaim-
nak, a Hivatal dolgozóinak, Jegyző 
asszonyoknak és Polgármester Úrnak 
kitartó munkájukat!

Jelena László képviselői beszá-
moló 2021. évről

A 2021. év a 2020-as járvány ár-
nyékában kezdődött. Sajnos a járvány 
2021-ben is folytatódott, ami sok 
nehézséget okozott a képviselői mun-
kám ellátásában, ám ennek ellenére 
sok jó dologban volt részem, amivel 
előrébb vihettük Csókakő ügyét.

Az év első felében a képviselő-
testület nem tudott összeülni, és a 
polgármester kezében volt az egysze-
mélyi döntés felelőssége, ám online 
és telefonon keresztül folyamatosan 
egyeztettünk és segítettük a járvány-
ügyi helyzet közepette a község 
ügyes, bajos dolgaiban a községi 
előljárónkat. Minden megemlékezést 
megtartottunk, részt vettem a Március 
15-i ünnepségen, a Trianoni Gyász-
napon, Október 23-i önkormányzati 
megemlékezésen. Felavattunk a 
Hazatérő Katonák Emlékművét és a 
Rákóczi Ferenc szobrot a Vértesalja 
Gyermekei szervezésében. Képvise-
lőként szavazatommal is támogattam 
ezeknek az emlékműveknek a lét-
rehozását. A megemlékezéseken, és 
eseményeken személyesen is részt 
vettem a koszorúzásokban. Fontosnak 
tartom a nemzeti emlékezetpolitikát, 

nagyjaink, hőseink előtt a kegyelet és 
a tisztelet megadását. 

Igyekeztem részt venni a civilszer-
vezetek életében, így többször részt 
vettem a Szent Donát Borrend, a Bar-
kócaberkenye Néptánccsoport, Csó-
kakői Önkéntes Tűzoltóság rendezvé-
nyein, valamint a Váralja SC Csókakő 
sporteseményein is nézőként, akár 
rendezőként is. A futballmúltam miatt 
a Váralja SC Csókakő civiléletében 
veszek részt mélyebben, hiszen az 
elnökségnek 2018-ig tagja voltam, 
jelenleg pedig a sportegyesület Ellen-
őrző Bizottságának az elnöke vagyok. 
A Téli Kupa rendezői bizottságában 
is részt veszek, így aktívan kiveszem 
részem a sportesemények rendezésé-
ben, szervezésében.

A beruházások is fontosak köz-
ségünkben, fontosnak tartom a jár-
dák és az utak építését. Sorban kell 
haladnunk, nem lehet mindig egy-
szerre mindent megcsinálni. Nagyon 
örültem az Ady Endre utca, Petőfi S. 
utca felújításának és az Ady Endre 
utcai járda újjá építésének is, hiszen 
egyformán fontos mindegyik fejlesz-
tés számunkra, de be kell vallanom, 
hogy Weiger Lajos képviselőtársam-
mal együtt régóta lobbizunk a Deák 

Ferenc utca rendbetétele ügyében, 
hiszen 2002-es szennyvízvezetés 
óta az út nagyon rossz állapotban 
van. Külön öröm számomra, hogy 
munkánk nem volt hiába való, hiszen 
ebben az évben a Deák Ferenc utca 
is sorra kerül a Magyar Faluprogram 
keretében. Részt vettem és segítettem 
az Orondi úti ingatlanok vezetékes 
vízzel történő ellátását. Támogattam 
tavaly a Vértesi utca saját erőből tör-
ténő felújítását is és az iskolai étkező 
felépítését, még a nehézségek ellenére 
is, mivel hiszem, hogy a község jövő-
je a fiatalok, a gyermekek itt tartásá-
ban van, és ennek egyik legfontosabb 
eszköze a közeljövőben 240 évessé 
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váló Csókakői Általános Iskola, 
ahová magam is jártam iskolás ko-
romban. Bízom benne, hogy sikerrel 
járunk polgármesterünk vezetésével 
az 1978 óta kívánságként megjelenő 
Tornaterem beruházás megindításá-
ban, remélem, hogy ezt a fejlesztést 
még ebben a választási ciklusban meg 
tudjuk valósítani. 

Fontosnak tartom a képviselői 
munkámban a kapcsolattartást a lakó 
környezetemben élőkkel. Igyekeztem 
megkeresni mindenkit akár aláírás-
gyűjtés alkalmával, vagy amikor a 
járványügyi vészhelyzet miatt szük-
séges volt. Jelentkeztem a Móri Járás 
székhelyén telefonálni, ahol a polgár-

mester úrral, a csókakői nyugdíjaso-
kat, időseket hívtuk fel. Érdeklődtünk 
az egészségük felől, felhívtuk a fi-
gyelmüket az oltás fontosságára. 

Többször volt alkalmam képvisel-
ni Csókakőt, hiszen a polgármester 
úrral voltunk az állásfoglalásomat 
megjelenítő Béke Meneten, részt 
vettem a Csókakői Előadótéren tar-
tott Választókerületi Nagygyűlésen. 
A Vadászati Világkiállításon az a 
megtiszteltetés ért, hogy polgármes-
terünkkel képviselhettem Csókakőt, 
részt vettünk ott egy nagyon érdekes 
konferencián, ahol több neves előadót 
hallgattunk meg.

Úgy gondolom, hogy fontosak 

a közösséget építő rendezvényeink, 
eseményeink. Segítettem a Csóka-
kői Várjátékok megrendezésében, 
a Csókakői Szüreti Felvonulásban, 
részt vettem a Csókakői Adventen, 
igyekeztem mindenhol ott lenni, ahol 
lehetett, ahogy ezt az egészségem, 
és az időm engedte. Úgy gondolom, 
hogy ez egy csapatmunka, és egység-
ben az erő, pozitív hozzáállásommal, 
meglátásaimmal, javaslataimmal és 
képviselőtársaimmal hozzájárulunk a 
falu további fejlődéséhez.

Csókakő, 2021. december 14.
Jelena László

önkormányzati képviselő

Palocsai Jenő képviselői beszá-
moló 2021. évről 

Egy újabb rendhagyó év 
Immár 11 éve, 2010 óta vagyok 

megválasztott önkormányzati kép-
viselője a településnek. Az elmúlt 
évek alatt többször kellett nehéz, 
esetenként súlyos döntést hozni a 
képviselőtestületnek. Sokszor kellett 
néha egymást is meggyőznünk arról, 
hogy hogyan tudunk úgy megtenni bi-
zonyos lépéseket, hogy az a település 
és a lakosság számára is gyümölcsöző 
legyen. 

Most új idők jöttek. Ilyen külön-
leges helyzetbe, mint amilyenbe a 
koronavírus járvány hozott minket 
még nem voltunk, ahogy mások sem. 
Az önkormányzati döntések egy 
kormányrendeletnek megfelelően 
rövid időre átkerültek kizárólag pol-
gármesteri hatáskörbe, ám Csókakő 
esetében ez nem jelentette azt, hogy 
nem egyeztettünk a képviselő testület 
tagjaival. Üléseink hónapokon át nem 
voltak, de rendszeresen tartottuk a 
kapcsolatot egymással, úgy személye-

sen, mint online formában. 
Az év első felében megszokott 

rendezvényeink elmaradtak, nyáron 
azonban fordult a kocka és visszatért 
szinte minden a régivel közel meg-
egyező kerékvágásba. Újra kezdtük 
a munkát, vagyis a jelenléti testületi 
üléseket a képviselőkkel és Fűrész 
György polgármesterrel, sok fontos, 
már-már kényes kérdéseket is megvi-
tatva. 

Több civil szervezetnek is tagja 
vagyok, így aktívan részt vettem 
például a Szent Donát Borünnep szer-
vezésében, akár a szüreti felvonulás 
lebonyolításában, és persze amennyi-
re a többi feladat engedte, a polgár-
őrséget is támogattam. Hivatásomból 
fakadóan igyekszem a falut és annak 
életét, összetartó közösségét minél 
jobban bemutatni tágabb értelemben 
vett otthonunknak, Fejér megyének. 
Ezt nem csak azért tartom fontosnak, 
mert lokálpatrióta vagyok, hanem 
azért is, mert úgy gondolom, Csókakő 
követendő példa lehet bármelyik tele-
pülés számára. 

Bízom abban, hogy a következő, 
2022-es év már a helyrerázódásról 
szól, hogy a község visszatérhessen 
színes életéhez. 

Remélem munkámmal megszol-
gáltam a megelőlegezett bizalmat. 
Igyekszem legalább ennyire vagy 
aktívabban segíteni a település fejlő-
dését és ezzel párhuzamosan a közös-
ség összetartását. 

Csókakő, 2021. december 14.
Palocsai Jenő sk.

képviselő

Weiger Lajos önkormányzati 
képviselő. 2021 évi képviselői beszá-
molója. 

Az elmúlt évben minden közgyű-
lésen részt vettem hozzászólásaim-
mal, javaslataimmal ,voksaimmal 
mindig a falu érdekeit képviseltem. 
Nagy hangsúlyt fektettem az erdélyi 
kapcsolat elmélyítésére aminek kö-
szönhetően szeptemberben Csókakő 
és Kövend települések megkötötték a 
testvértelepülési megállapodást. AZ 
önkormányzat és a Tűzoltó egyesület 

jó munkakapcsolatot alakított ki amit 
a polgármester Úrral közösen hoztunk 
létre .Képviselői illetményemet a tűz-
oltó egyesület támogatására ajánlot-
tam fel. Ahogy az időm engedte részt 
vettem az önkormányzat rendezvé-
nyein ,ünnepségein .Minden alkalom-
mal eleget tettem a faluban működő 
civilszervezetek felkérésének ,meg 
hívásának, igyekeztem képviselni az 
érdekeiket a testületben . Hozzászólá-
saimmal igyekeztem a falu lakosságát 
képviselni a környezetemben élőkben 
felmerült kérdéseket tolmácsolni a 
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testület felé. A kérdésekre adott vála-
szokról, megoldásokról minden alka-
lommal tájékoztattam a feleket. Két 
műszakos munkarendben dolgozom 
három hetes ügyeleti váltásban ezért 
nagyon sokszor kellett műszakot ,és 
ügyeletet cserélnem ,hogy el tudjam 
látni képviselői munkámat szerencsé-

re a kollégáim és a főnökeim is pozi-
tívan ,segítőkészen álltak a kéréseim 
megoldásához. 

Köszönöm Jegyzőasszonynak, a 
hivatal minden dolgozójának a mun-
káját ,a pontos tájékoztatást ,a sok 
segítséget amit kaptam a képviselői 
munkám során.

Csókakő .2021.12.14.

Csókakői Község Önkormány-
zat Képviselői beszámoló 2020-
2021-es év

A 2019. évi Helyi önkormányzati 
választásokon a választópolgárok 
bizalmának elnyerésével képviselői 
mandátumot szereztem. Ez úton is 
szeretném mindazoknak megköszönni 
a bizalmat, hogy rám szavaztak és 
bíznak bennem, érdemesnek tartanak 
arra, hogy képviseljem az érdekeiket 
a településünk érdekeit.

Az önkormányzatban már nem 
újdonsült résztvevőként második 
ciklusomat töltöm, tapasztalom 
meg a helyi közigazgatási munka 
sajátosságait,holott az igazgatásban 
némi, nemű gyakorlattal már rendel-
kezem iskolaigazgatóként és a bor-
rend elnökeként. Szerte-ágazósága és 
felelőssége nagy kihívást jelent szá-
momra. Legjobb tudásomhoz és aka-
ratomhoz mérten képviselőtársaimmal  
az önkormányzatban érintett szerep-
lőkkel és a civil szervezetek  veze-
tőivel együtt  összhangbanvégzem a 
munkámat. Járvány helyzetben is nem 
személyesen, de legjobb tudásunk 
szerint végeztüka munkánkat.

Fejlesztési terveink sikeres meg-
valósításához szükséges eszközök és 
források, pályázati lehetőségek felku-
tatása, elérhetővé tétele,megszerzése 
és működtetése mindennapi teendőt 
ad számunkra.

Közel 35 éve élek, lakom a 
településen.Ez idő alatt megismer-
tem az itt élő emberek életet, szo-
kásait, hagyományait, kultúráját. 
Számomra nagyon fontos, hogy 
ezen értékeket ápoljuk, megőriz-
zük és továbbadjuk a felnövekvő 
nemzedéknek. Természetesen úgy, 
hogy NE mondjunk le azokról a 
lehetőségekről,fejlesztésekről, pályá-
zatokról, támogatásokról,beruházáso
król,amik az itt élő emberek életét és 
a hozzánk látogatók pihenését, szóra-
kozását, kikapcsolódását elősegítené, 
jobbá tenné. Több belterületi út és 
külterületi pl. Magyalosi utca járda 
felújítása, karbantartása megtörtént és 
a lehetőségeink szerint ezeket a pro-
jekteket folyamatossá tesszük, új jár-
da is épült.  A Vár folyamatos feltárá-
sa, felújítása valamint intézményeink 
szebbé, élhetővé tétele fontos feladat 
számunkra. Az óvoda, iskola, orvosi 
rendelő, polgármesteri hivatal és a 

templomunk is megszépült, megújult. 
A civilszervezetekkel lakókkal, vál-
lalkozókkal, érdekképviseletekkeljó 
kapcsolatot ápolók a falu rendezvé-
nyein, ünnepein, szinte kivétel nélkül 
részt veszek. Kapcsolatrendszerünk 
nagyon szerteágazó és sokrétű, ezeket 
ápolni kell, különös képen a Kárpát – 
medenceit.

A bizalmat továbbiakban is igyek-
szem megszolgálni a településünkön 
élők érdekeit mindenben képviselni.

Csókakő, 2021. december 14. 
Tisztelettel :Zsipi Gyula képviselő

Borrendi HíreK - Borrendi Beszámoló2021 –es év

Tisztelet Polgármester Úr !
Tisztelt Képviselő Testület !
Kedves Csókakőiek!
Az idei év rendezvények tekin-

tetében lényegesen jobb volt, mint 
az elmúlt év. Akár a saját , országos 
vagy Kárpát – medencei rendezvé-
nyek tekintetében. Az idei évben is 
megrendeztük a Kárpát – medencei 
találkozónkat /20 évesek lettünk/, 
valamint részt vettünk a Csókakői 
várjátékokon. Aktívan részt vettünk 
az adventi gyertyagyújtásokon és a 
szüreti felvonuláson illetve a falu 
életét meghatározó rendezvényeken 

is. Sok nemzetközi és hazai borrendi 
találkozón öregbítettük Csókakő és a 
Móri – borvidék hírnevét. Azt valljuk, 
ha mi nem megyünka borrendekhez 
ők sem jönnek hozzánk.Több új bor-
renddel, civil szervezettel vettük fel  
akapcsolatot /Kárpát – medencei/. Új 
tagokkal bővült tagságunk, nagyon 
aktívak azonosultak a borrend hitval-
lásával. Év elején közgyűlést tartot-
tunk, az öt tagúnagy tanács hét főre 
bővült és így irányítja a borrend éle-
tét. Rendi gyűléseinket megtartottuk, 
ezek a gyűlések fontosak a borrend 
életében /ezeket sok esetben nagyta-
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nácsi gyűlés előzte meg/, mert itt sok 
mindent megbeszélünk, megbeszélhe-
tünk. Az év végét, hagyományokhoz 
híven egy bállal búcsúztattuk, erre 
a szponzorokat, támogatókat, civil 
szervezeteket, barátainkat /Enying 
, Ete/ meghívtuk. Előre láthatólag a 

Bodajki Jánosnapi borszentelésen és a 
csókakői éjféli misén is részt veszünk 
. A tagság ebben az évben is nagyon 
aktív, szorgalmas  és önzetlen volt, 
ennek köszönhető az elismertségünk. 
Köszönöm a munkátokat! Köszönöm 
mindenkinek a támogatását!

Tisztelettel: 

ZsipiGyula ,
elnök

Szent Donát Borrend
Csókakő, 2021.12.16.

Tűzoltó Hírek

A SZÉN-MONOXID MÉRGE-
ZÉS MEGELŐZHETŐ!

Az otthon tartózkodás önmagában is 
számos veszélyt rejthet magában. Ezek 
közül az egyik legveszélyesebb egy 
mérgező gáz jelenléte, ami leggyak-
rabban a fűtési időszakban, ám azon 
kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb 
esetben pedig halált. Ez a gáz a köz-
nyelvben „csendes gyilkosnak” is ne-
vezett szén-monoxid. A szén-monoxid 
(vegyjele: CO) az emberi érzékszervek 
számára „láthatatlan”, hisz ez egy szín-
telen, szagtalan, íztelen, a levegőnél 
egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz, 
amely tökéletlen égés során jön létre. 
Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító 
képességét, mivel erősen kapcsolódik 
az oxigént szállító hemoglobinhoz. 
A szén-monoxid-mérgezés nehezen 
észrevehető, hiszen annak tünetei: rosz-
szullét, szédülés, fejfájás, hányinger és 
fáradtság könnyen összetéveszthetőek 
egyéb betegségek tüneteivel. Magas 
szén-monoxid-koncentráció esetén 
ájulás, és néhány percen belül halál is 
beállhat. Mivel ez a gáz kis koncent-
rációban is rendkívül mérgező, egy 
speciális mértékegységben, ppm-ben 
(parts per million, milliomod részben) 
mérik a jelenlétét. Egy ppm-nyi gáz 
jelenléte annyit jelent, hogy egy köb-
méter levegőben egy köbcentiméter van 
belőle. Tekintsük át a csendes gyilkos 
különböző koncentrációinak az emberi 
szervezetre gyakorolt hatását.

• 200 ppm koncentrációjú szén-
monoxid enyhe fejfájást, fáradtságot, 
szédülést, és két-három órán belül 
hányingert okoz.

• 400 ppm töménységű szén-mon-
oxid erős fejfájást okoz egy-két órán 
belül, három óra elteltével pedig életve-
szélyessé is válhat.

• 800 ppm koncentráció ebből a 
gázból hányingert, émelygést, két órán 
belül eszméletvesztést, három órán 
belül pedig halált okoz.

• 1600 ppm erős fejfájást, szédülést 
és hányinger okoz húsz percen belül, a 
halál egy órán belül áll be.

• 3200 ppm jelenléte már öt-tíz 
percen belül erős fejfájást, hányingert 
és émelygést okoz, tizenöt-húsz percen 
belül pedig halált.

• 6400 ppm koncentrációban már 
egy-két percen belül tapasztalhatóak e 
fenti tünetek, a halál beállta tíz-tizenöt 
percen belül várható.

• 12800 ppm koncentráció néhány 
percen belül halált okoz.

Ez a gáz annyira mérgező tehát, 
hogy ha a lakásunk levegőjének 1,28 
térfogatszázalékát eléri, három percen 
belül halált okoz.Évente átlagosan 400 
esetben riasztják a katasztrófavédelem 
tűzoltóegységeit szén-monoxid-mérge-
zéssel összefüggő esethez.Mivel a szén-
monoxid-mérgezések gyakorisága meg-
nő a téli időszakban, így tévesen a fűté-
si szezonnal hozzák kapcsolatba, pedig 
az év egészében jelenlévő veszélyről 
van szó. A szén-monoxid veszélyes 
mennyiségű feldúsulása a lakásban 
alapvetően három okra vezethető visz-
sza. Nem megfelelő a nyílt lánggal égő 
berendezés műszaki kialakítása.A nyílt 
lánggal égő berendezés levegő utánpót-
lása nem biztosított.Elmaradt a beren-
dezések karbantartása, tisztítása, vagy a 
kéményseprés. A balesetek megelőzését 
úgy alapozhatjuk meg legjobban, hogy 
a tervezéssel, kivitelezéssel és az üzem-
be helyezéssel megfelelő szakembert 
bízunk meg. Soha ne becsüljük alá eze-
ket a feladatokat, a tervező, a tervek 
szerint eljáró kivitelező és az üzembe 
helyezéshez szükséges szakemberek 
gondos munkája garantálja a rendszerek 

biztonságos működését.A hőt termelő 
berendezések üzemeltetéséhez nélkü-
lözhetetlen az égéshez szükséges oxi-
gén. Egy köbméter földgáz tökéletes 
elégetéséhez például körülbelül tíz köb-
méter levegő szükséges. Azok a beren-
dezések amelyek nyílt égésterűek, 
vagyis a szoba levegőjét használják az 
égéshez, szellőzőkön és az ajtók és 
ablakok légrésein keresztül juthatnak 
oxigénhez.A fűtési költségek csökken-
tése miatt napjainkban igen népszerű a 
régi nyílászárók cseréje, és helyettük jól 
szigetelő ajtók, ablakok beszerelése.  
Az évszázadokon át használt fakeretes 
nyílászárók légrésein az égéshez szük-
séges levegő akadálytalanul áramolha-
tott be a lakótérbe. Az újonnan besze-
relt, jól szigetelő nyílászárók légát-
eresztő képessége minimális, ezért je-
lentősen csökken az épületbe bejutó 
oxigén mennyisége. Ha más módon 
nem biztosított a levegő pótlása, akkor 
a tüzelőberendezés gyorsan elhasználja 
az égéshez a helyiség oxigénjét, és vá-
kuum keletkezik. Így a levegő-utánpót-
lás hiánya miatt a kémény – bármennyi-
re megfelelő műszaki állapotú – nem 
képes az égésterméket elvezetni, szellő-
zése megfordul. Egyre tökéletlenebb 
égés alakul ki, és a szén-monoxid halá-
los mennyiségben való megjelenése 
csak idő kérdése.Gyakori, hogy a szel-
lőzőrácsokat takarékossági szempontok 
miatt letakarják, ami roppant veszélyes. 
Fogadjuk meg a régi tiltó táblák taná-
csait: a szellőzőnyílások eltakarása tilos 
és életveszélyes!A mérgezéses esetek 
körülbelül egynegyede a fürdőszobában 
következik be, hiszen e helyiségek 
alapterülete és légtere jellemzően kicsi. 
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A vízmelegítő, vagy a kazán működése 
során elhasználja a helyiség levegőjét, 
ezért nagyon fontos a fürdőszoba meg-
felelő szellőzéséről gondoskodni. Ha 
letakarjuk a szellőzőt, máris életveszé-
lyes állapotot teremtettünk.A fürdőszo-
bai gázüzemű készülék működésére 
jelentősen kihat az, ha a használatával 
egy időben a konyhában, vagy a mel-
lékhelyiségben elszívó működik. Ebben 
az esetben ugyanis nem jut megfelelő 
mennyiségű levegő a fürdőszobai gáz-
készülékhez, visszaáramlik az égéster-
mék és fennáll a veszélye a szén-mon-
oxid-szint megemelkedésének.A szén-
monoxid-mérgezés tehát több légmoz-
gást előidéző épületgépészeti berende-
zés együttes használata miatt is 
kialakulhat!Más épületgépészeti beren-
dezések jelentősen ronthatják a tüzelő-
berendezések levegőellátását és az 
égéstermék elvezetését. A konyhai pá-
raelszívók, a mellékhelyiségek szagel-
szívói, különböző tüzelőanyaggal üze-
meltetett kéményes, nyílt égésterű tüze-
lőberendezések lakáson belüli együttes 
üzemeltetése, a központi porszívó, a 
szárítós mosógép, a mobil klíma egy-
idejű működése mind szerepet játszhat 
a csendes gyilkos keletkezésében.Ha az 
épület minimális légáteresztő képességű 
nyílászárókkal van felszerelve, ezek a 
berendezések együtt működtetése is 
képes megfordítani a kéményekben az 
áramlás irányát, ami ideális a szén-
monoxid-keletkezésének. A kandallók 
kéményei ugyanilyen hatást fejtenek ki 
a gázzal üzemelő berendezések kémé-
nyeire (nem feltétlenül a kandalló ter-
meli a szén-monoxidot, hanem a kan-
dalló üzemeltetése során a gáztüzelő-
berendezés kéményében fordul meg az 
áramlás iránya).Egy lakásban tehát ezen 
épületgépészeti berendezéseket összes-
ségében kell kezelnünk, rendszerként 
kell rájuk tekintenünk, nem pedig mint 
egymástól független fűtő-, főző-, mele-
gítő eszközökre. Az egyik akadályoz-
hatja a másik levegő utánpótlását, 
együttes üzemeltetésük így halálos gáz-
koncentrációt is eredményezhet. Be-
szerzésük, felújításuk, az épület szellő-
zésére kiható átépítés során minden 
esetben konzultáljunk szakemberekkel.
Elmaradt a berendezések karbantartása, 
tisztítása, vagy a kéményseprés.A la-
kásban lévő por és a pára szennyezi a 
tüzelőberendezés hőcserélő felületeit és 

gátolja az égéstermék elvezetését, ami 
szintén kedvez a szén-monoxid keletke-
zésének. Kifejezetten javasolt a gázfo-
gyasztó-berendezéseket évente szakem-
berrel felülvizsgáltatni, ez egyébként a 
berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez 
is hozzájárul.A legtöbb tüzelőberendezé
snekelengedhetetlen része a kémény. 
Amennyiben a kémény járata leszűkül 
(behulló tégla, vakolat, beköltöző ma-
darak, darazsak miatt), akkor a helyiség 
levegőjét használó, lánggal égő beren-
dezés égésterméke visszaáramlik a la-
kásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban 
lévő levegő szén-monoxid-koncentráci-
ója drasztikusan megemelkedik.A ké-
mények fokozott igénybevételnek van-
nak kitéve (korrózió, fagy, dinamikus 
hőterhelés, lerakódások), emiatt az em-
lített keresztmetszet-szűkületek előbb-
utóbb óhatatlanul kialakulhatnak. Ezért 
elengedhetetlen a kémények rendszeres 
ellenőrzése, ezek során ugyanis a hibák 
felderíthetőek, megszüntethetőek, a 
tragédia pedig megelőzhető. A saját 
érdekünk tehát, hogy ne akadályozzuk a 
rendszeres kéményseprői ellenőrzést, 
felülvizsgálatot, szükség szerint a ké-
mény tisztítását, és fogadjuk meg a 
szakember tanácsait.Szén-monoxid 
mérgezés esetén több dologra is figyel-
nünk kell, ha a bajba jutottakon segí-
tünk. A helyiségben vagy akár az egész 
lakótérben még mindig kimutatható 
lehet a mérgező gáz ezért azonnal hoz-
zuk ki a bent tartózkodókat és ne léle-
gezzünk az érintett területen. A szabad 
levegőn helyezzük biztonságba a mér-
gezést szenvedett embereket, ájulás 
esetén pedig alkalmazzuk a stabil oldal-
fektetést. A lehető legrövidebb időn 
belül kérjünk szakszerű segítséget, érte-
sítsük a katasztrófavédelmet és a men-
tőket az ismert segélyhívó számokon. 
Amennyiben lehetőségünk van a tüze-
lő-fűtő berendezés biztonságos lekap-
csolására, a szellőztetésre és a gázrend-
szer főcsapjának elzárására, ezeket is 
tegyük meg.Ha valaki magán érzi a 
szén-monoxid-mérgezés tüneteit, azon-
nal menjen a szabad levegőre, és tár-
csázza a 112-es számot, vagy a kataszt-
rófavédelem műveletirányítási központ-
ját a 105-ös segélyhívó számon.Új tüze-
lőberendezések kiválasztása során cél-
szerű a külső levegőt közvetlenül hasz-
náló, a helyiségek légterétől függetlenül 
üzemeltethető, zárt égésterű berendezé-

seket előtérbe helyezni. Ilyenek és 
szakszerű égéstermék-elvezetők hasz-
nálata esetén gyakorlatilag kizárhatjuk 
a szén-monoxid megjelenését.Ha min-
den óvintézkedést megtettünk, tehát a 
berendezéseinket, épületgépészeti rend-
szerünket műszakilag megfelelő álla-
potban tudjuk, biztosított ezek levegő 
utánpótlása, tisztában vagyunk az 
együtt üzemeltetés veszélyeivel, vala-
mint beengedtük a kéményseprőt a 
lakásba, akkor megfelelő biztonságban 
tudhatjuk magunkat, szeretteinket és 
háziállatainkat. Azonban, még ez sem 
zárja ki egy hirtelen meghibásodásból 
fakadó szén-monoxid-mérgezés veszé-
lyét.Ha növelni akarjuk a biztonságun-
kat, akkor érdemes szén-monoxid-érzé-
kelőt vásárolni.Érzékelőt csak megbíz-
ható forrásból, műszaki cikkeket forgal-
mazó üzletben szabad vásárolni. Vásár-
lásnál keressék a magyar nyelvű hasz-
nálati utasítással rendelkező és megfe-
lelő minőségű készülékeket. A néhány 
ezer forintos érzékelők megbízhatósága 
jellemzően nem megfelelő, ezek hamis 
biztonságérzetet keltenek bennünk.A 
szén-monoxid-érzékelők tehát csak 
akkor tudják betölteni funkciójukat, ha 
megbízható típust szerzünk be, és azt a 
gyártó előírásainak megfelelő helyre és 
megfelelő módon telepítjük. Fontos 
tudni, hogy ezeknek érzékelőknek is 
van szavatossági idejük. Javasolt az 
eszközt kétévente megfelelő tanúsítvá-
nyokkal rendelkező laboratóriumban 
bevizsgáltatni. A szén-monoxid-érzéke-
lők ellenőrzését soha ne végezzék el 
otthon. Egy kipufogóhoz tartott, vagy 
cigarettafüsttel lefújt érzékelő jelez 
ugyan, ám olyan terhelést kap a „házi 
teszt” során, hogy az a további bizton-
ságos működésre, életmentésre alkal-
matlan. Az érzékelők élettartama (álta-
lában 5 év) lejárata előtt le kell cserélni.
Megéri az érzékelő használata!A ka-
tasztrófavédelemhez a mérgező gázzal 
kapcsolatban beérkező segélyhívások 
évről évre növekvő számából is jól 
látható, hogy egyre többen használnak 
szén-monoxid-érzékelőt Magyarorszá-
gon. Tavaly például azokban a lakások-
ban, ahol volt érzékelő, nem történt 
haláleset. Az elmúlt évben több mint 
300-an szenvedtek mérgezést azokban 
az ingatlanokban, ahol nem volt érzéke-
lő és mindössze 32-en ott, ahol volt 
telepített érzékelő. Baleset adódhat 
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abból is, ha az érzékelőt nem a megfe-
lelő helyre telepítik, lemerült benne az 
elem, lejárt a szavatossága, de abból is, 
ha rossz minőségű készüléket vásárol-
tak. A statisztikai adatokból jól látszik, 
hogy egy érzékelő megvásárlása bizto-
san megtérülő beruházás, a gondosan 
megválasztott, jó helyre telepített szén-
monoxid-érzékelő életet menthet. A 
katasztrófavédelem 2012-ben hozta 
létre az Országos Tűzmegelőzési Bi-
zottságot, amely az egyik legfontosabb 
feladatának tekinti a lakosság szén-
monoxid-mérgezés témakörében törté-
nő széles körű tájékoztatását.Hasonló 
veszélyforrást okozhat a gépjárművek 
zárt térben (garázs, mélygarázs, alagút) 
történő üzemeltetése. Kerüljük tehát az 
ilyen helyeken való huzamos tartózko-

dást, a járművet csak a feltétlenül szük-
séges ideig járassuk és ha van ilyen, 
figyeljük a szén-monoxid-érzékelő jel-
zését.Összegzés: gondoskodjon arról, 
hogy a kéményseprők a rendszeres 
ellenőrzést elvégezhessék, a feltárt hiá-
nyosságok megszüntetésével együtt járó 
költségeket ne tekintse feleslegesnek, 
az a biztonság alapfeltétele!Rendszeres 
időközönként vizsgáltassa meg, hogy 
tüzelőberendezései 
megfelelőek!Körültekintően üzemeltes-
se tüzelőberendezéseit, mindig gondos-
kodjon megfelelő levegő-
utánpótlásról!Használjon szén-mon-
oxid-érzékelőt, válasszon megfelelő 
típust és tartsa be a gyártó előírásait!

Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság

Kérem a lakosságot a fokozott elő-
vigyázatosságra és tüzelőberendezések 
felülvizsgálatára. Higgyjék el, hogy 
megéri a fáradtságot, életeket menthet 
az elővigyázatosság!

Weiger Lajos
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

elnöke
Csókakő, 2021. január 14.                                         

Polgárőr Hírek

FOKOZOTTAN ÜGYELJÜNK 
A GYALOGOSOKRA, ÉS A  
GYALOGÁTKELŐHELYEKRE!

Az elmúlt időszakban, több bal-
eset is volt gyalogátkelőhelyeken, 
éppen ezért a Rendőrség kéri a lakos-
ságot, hogy fokozottan ügyeljünk a 
gyalogosokra, illetve a gyalogátkelő-
helyekre. A téli időszakban hamarabb 
sötétedik, sokan fekete, és szürke 
kabátokban járnak az utcákon, a gép-
kocsivezetőknek ebben az időszakban 
sokkal nagyobb figyelemmel kell a 
gépkocsit hajtani, hiszen bármikor a 
sötétből felbukkanhat egy gyalogos.

A KRESZ előírja, hogy kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyen a járműve-
zetőknek elsőbbséget kell adniuk a 
gyalogosoknak. Útkereszteződésnél a 
bekanyarodó járművel – akkor is, ha 
nincs kijelölt gyalogos-átkelőhely – 
elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, 
ha azon az úttesten megy át, amelyre 
a jármű bekanyarodik. Azt a helyet, 
ahol a gyalogosoknak elsőbbsége van, 
a jármű vezetőjének csak olyan sebes-
séggel szabad megközelítenie, hogy 
az elsőbbségadási kötelezettségének 
eleget tudjon tenni. A jármű vezető-
jének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet 
csak fokozott óvatossággal és olyan 
sebességgel szabad megközelítenie, 

hogy a járművel, amennyiben szüksé-
ges, a gyalogos-átkelőhely előtt meg 
is tudjon állni. A kijelölt gyalogos-át-
kelőhely előtt megálló vagy forgalmi 
okból álló jármű mellett meg kell áll-
ni és csak akkor szabad továbbmenni, 
ha ezzel nem sértik meg a gyalogosok 
elsőbbségi jogát. A gyalogosoknak 
is figyelniük kell. Nem léphetnek le 
váratlanul az úttestre és kötelesek a 
legrövidebb úton átmenni. Nem te-
hetnek olyat, amellyel zavarják, vagy 
megtévesztik a járművezetőket. Olyan 
helyen, ahol a járművekkel szemben 
nincs elsőbbségük, mielőtt az úttestre 
lépnek, kötelesek meggyőződni arról, 
hogy nem fogják zavarni a járműfor-
galmat. Nem léphetnek az úttestre, ha 
a jármű már olyan közel van, hogy 
nem tudnak átmenni előtte anélkül, 
hogy megzavarnák a járművezetőt.

Fejér megyében is vannak olyan 
gyalogos-átkelőhelyek, amik any-
nyira veszélyesek, hogy a rendőrök, 
polgárőrök megelőzési céllal több-
ször is megjelennek. A pillanatnyi 
figyelmetlenségnek is súlyos, vagy 
akár végzetes következménye lehet. A 
közlekedési balesetek megelőzéséért 
legtöbbet maguk a közlekedők tehet-
nek azzal, ha betartják a szabályokat, 
óvatosan és figyelmesen közlekednek. 

Figyeljenek a gyalogosokra, figyelje-
nek egymásra!

Csókakő, 2022. 01. 14.                                                             
Ábele Márton elnök

Csókakői Polgárőrség
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NINCS MEGÁLLÁS A BAR-
KÓCABERKENYE NÉPTÁNCO-
SAINÁL

Decemberben Berkenyéink faága-
it, hajtásait is elringatta a zord hideg 
tél, hirdetve a bekuckózás időszakát, 
mikor szegre akasztjuk a csizmákat, 
viseleteink pedig ruhazsákban térnek 
nyugovóra a melegebb évszakok 
kezdetéig. Nekünk azonban eszünk 
ágában sem volt szünetet tartani. Így 
első dolgunk volt lovaskocsira pat-
tanni, és Mikulás alkalmából hangos 
zeneszó kíséretében jártuk be környé-
ket krampuszainkkal, hogy kiosszuk 
a megérdemelt csomagokat, minden 
táncoslábú gyermeket rejtő háznál.

Következő hét vasárnapján 
még a falu adventi színpadát is 
feltöltöttük, de nem csak kicsíny 
Rügyekcskéinkkel, de énekkel, hang-
szerekkel és a belőlük áradó végtelen 
szeretettel. Ezt követően a rózsaszín 
gyertya meggyújtását is műsorunk 
előzhette meg, Hajtás csoportunk 
jóvoltából.

Mindeközben utolsó hónapunk 17. 
napján megrendezésre került évzáró 
ünnepségünk, hol egy közös vacso-
ra után, tagjaink megajándékozták 
egymást, szebbnél szebb, fondor-
latos versek kíséretében, melyeken 
mindenki izgatottan dolgozott az 
előttevaló hetekben. Miután kiderült, 
milyen meglepetést rejtenek a dobo-
zok, egy vicces képekből, videókból 
álló gyűjteménnyel búcsúztattuk el a 
2021-es esztendőt.

Majd elérkezett a várva várt kará-
csony, amit néhány éve nálunk rend-
szerint a regölés követ.

Ekkor a legények délelőtt felke-
rekednek és estig járják Csókakő és 
Csákberény utcáit, hogy ellássanak 
jókívánságokkal minden barkócás 
portát.

Eztán sem volt rest a tánccsoport, 
hiszen a 30.-ai napot, ing és selyem 

blúz helyett, munkásruhában és gu-
micsizmában töltöttük, hogy még 
utoljára csinosíthassunk jövőbeli 
székhelyünkön. Recsegett a sódertől 
megannyi lapát, sebesen forogtak a 
talicska kerekek, kitartóan dolgoztunk 
a szitáló eső és a temérdek sár ellené-
re is. Mikor aztán a munkának vége 
szakadt, egy pohár pezsgővel koccin-
tottunk, a sikerben gazdag új évre.

A január első péntekjét pedig 
már a próbateremben töltöttük, tele 
energiával és az egész évre elegendő 
célkitűzéssel.

Csókakő, 2022.01.13
Palocsai Linda

Barkócaberkenye Néptánccsoport

KÁLVÁRIA
A Csókakői Kálvária helyreállí-

tását célozta meg több szervezet és 
magánszemély. Az egykori Csókakői 
Kálváriát, ami a Rákóczi Ferenc utcá-
ban állt a Szovjet tankok 1945 már-
ciusában rombolták le. Egyesületünk 
vezetése úgy döntött, hogy a kezde-
ményezésnek szervezeti keretet adva 
megkezdjük a gyűjtést a helyreállítás 
költségeinek közadakozásból történő 
finanszírozására. Az új Csókakői Kál-
váriát, azonban nem a Rákóczi Ferenc 
utcában, 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 forga-
lom miatt már szűk lenne a hely egy 
ilyen műemlékegyüttes visszaállítá-
sára. Másrészt, a Zrínyi utcában több 
hely áll rendelkezésre, valamint itt 
halad el a Mária út, és a Kék túra út-
vonal is és a kálvária fel fogja vezetni 
a kirándulót, a hívőt, a zarándokot a 
Csókakői Várba, ezen belül pedig a 
Várkápolnába. A kálvária 14 stációból 
fog állni aminek felépítési költsége 
250 000 Ft/darab lesz. Kérjük, hogy 
aki adományával szeretné segíteni 

vállalásunkat a következő bankszám-
lára történő utalással teheti meg támo-
gatását a cél érdekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCA-
BERKENYE EGYESÜLET 
BANKSZÁMLASZÁM:
11736044-20014115
KÖZLEMÉNY: CSÓKAKŐI 
KÁLVÁRIA 
HELYREÁLLÍTÁSÁRA

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

Csókakő, 2022. január 14.                                              
Bognár Gábor elnök

Barkócaberkenye Néptánccsoport

Barkócaberkenye Hírek
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A szokásos Fatimai engesztelő na-
pot 13-án, ahéten, csütörtökön tartjuk 
Bodajkon: délután 17.00-tól elmélke-
dés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor 
szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös 
imádkozásra; az engesztelő napon való 
részvételre! (A Fatimai engesztelés 
miatt e héten kivételesen a csütörtöki 
hétköznapi szentmisék elmaradnak 
Bodajk kivételével.)

A 2022-es évben (január 15-től) a 
stóladíjak Püspök úr rendelkezése alap-
ján Egyházmegyénkben az alábbiakban 
változnak: A mondatott hétköznapi 
szentmise 2000.- Ft, az énekes vasárna-
pi szentmise 4000.-Ftlesz. Buzdítjuk a 
testvéreket, hogy mondassunk szentmi-
sét, mint az Egyház kegyelmi kincstá-
rának legteljesebb értékű áldozatát sze-
retteinkért; élőkért, és különösképpen 
elhunytjainkért. 

Január folyamán lehetőséget biz-
tosítunk híveinknek, hogy otthonaikat 
megszenteljük azoknak, akik azt kérik. 
Szép hagyománya Egyházunknak, hogy 
évről évre, nem csak az új otthonokra 
adja papjai által áldását, kérve így a jó 
Istent, szentelje meg mindennapjainkat, 
életünket. Jelentkezni lehet az atyáknál, 
időpont egyeztetés végett. Szeretettel 
visszük Istent áldását oda, ahová kérik.

Két hét múlva lesz az ökumenikus 

imahét. Mivel már tavalyi évben sem 
tudtuk rendesen megtartani az imahetet 
a járvány miatt, ezért úgy gondoltuk 
a társ-egyházak vezetőivel, hogy egy 
közös imaalkalmat tartunk a bodajki 
kegyhelyen, és egy közös alkalom lesz 
a településeken. Jövő héten hirdetjük az 
alkalmak rendjét.

Isztimér
E héttől nem lesznek keddenként 

este szentmisék templomunkban. Kö-
szönjük azoknak az idős testvéreknek, 
akik idáig rendszeresen jöttek szent-
misére, és kérjük a jó Istent, adjon sok 
erőt ahhoz, hogy sokáig tudjuk egy 
közösségben vasárnapokon dicsőíteni a 
mennyi Atyát templomunkban.

Csókakő
Tovább folytatódott a Szent Donát 

Plébániatemplom felújítása. Karácsony-
ra sikerült befejezni a templom külső 
vakolatának festését, és a faljavításo-
kat. A templom körüli beton esővetőt 
felbontották, illetve becsövezték a 
templom tetejéről érkező csatornákat, 
így vezetve el a templom épületétől a 
vizet. Sajnos a tereprendezés egyenlőre 
nem tudott tovább folytatódni, mivel 
az időjárás kedvezőtlen volt ahhoz, 
hogy befejezzék a munkát. A toronyórát 

szeretnénk teljesen kiépíteni, éppen 
ezért kérjük híveinket, csókakői lako-
sokat, támogatókat, hogy segítsenek 
tervünk megvalósításában. A gyűjtést 
Fűrész György polgármester koordinál-
ja és végzi, kérjük forduljanak hozzá 
ezügyben akár személyesen is biza-
lommal, illetve ha megtehetik akkor a 
vezércikkben is leközölt OTP számla-
számra lehet utalni az óra elkészítésé-
hez szükséges támogatásokat. 

OTP BANK 11773360-00982258 
közlemény: Toronyóra 
támogatás 2022. 

Támogatásukat, segítségüket ezúton is 
köszönjük!

„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Márk 9,1-9egyházi híreK

Liturgikus elmélkedés

Krisztus megkeresztelkedése 
Nazianzi Szent Gergely püspök szónoklatai-
ból (Oratio 39 in sanctaLumina, 14-16. 20: 

PG 36, 350-351. 354. 358-359)

Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk 
is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt 
vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is 
kiszálljunk belőle.
János keresztel, Jézus eléje járul. Talán 
azért, hogy megszentelje azt, aki őt meg-
kereszteli. De kétségtelenül azért, hogy a 
régi Ádámot mindenestül a vízbe temesse. 
Mielőttünk, és éppen miérettünk megszenteli 
a Jordánt, hogy Lélek és víz által avasson 
kereszténnyé, amint maga is lélek és test 
volt.
A Keresztelő vonakodik, Jézus nem hagyja 
magát. „Nekem van szükségem a te ke-

resztségedre” (Mt 3, 14), mondja akkor 
a mécses a Napnak, a szó az Igének, a jó 
barát a Vőlegénynek, asszonyok szülöttei 
közül a legnagyobb az egész teremtett világ 
Elsőszülöttének, az anyja méhében felujjon-
gó annak, aki anyja szíve alatt imádásban 
részesült, az előfutár annak, aki eljött és 
újra el fog jönni. „Nekem van szükségem a 
te keresztségedre”, értsd hozzá: éppen teé-
retted. Biztosan tudja ugyanis, hogy majd a 
vértanúsága fogja őt megkeresztelni, és nem 
csupán a lábát mossák meg, mint Péternek.
Jézus azután feljön a vízből. Magával emeli 
a világot és látja, hogy megnyílik és kitárul 
az ég, amelyet Ádám maga és utódai előtt 
bezárt, amint a Paradicsomot is bezárta a 
tüzes kard.
Isten voltát tanúsítja közben a Szentlélek, 
amikor a hasonló a hasonlóra száll. Hang 
hallatszik az égből: onnan való volt ő is, 
akinek a tanúság szólt. És amikor testi mó-

don láthatóvá válik a galamb, megdicsőíti a 
testet, mivelhogy az is Isten a megistenülés 
által. Századokkal előbb ugyancsak galamb 
jelezte a vízözön végét is.
Üljük meg tehát ma nagy tisztességgel 
Krisztus keresztségének ünnepét!
Legyetek tökéletesen tiszták, és tisztuljatok 
meg! Mert Isten egyáltalán semminek sem 
örül úgy, mint az ember megtérésének és 
üdvének, hiszen érte van minden beszéd és 
minden misztérium. A világ világosságaként 
legyetek éltető erő a többi ember számára, 
hogy tökéletes világoskodókként álljatok 
ama nagy világosság mellett, és öltözzetek 
magának a mennyei fényességnek a ragyo-
gásába. Világosítson meg tisztán és ragyo-
góan a Szentháromság, akinek az egy Isten-
ségéből kiáradó egy sugarát most még nem 
a maga teljességében vettétek a mi Urunk, 
Jézus Krisztusban, akinek legyen dicsőség 
és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen.

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
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ÚJ HELYSZÍNEN, ÚJRA PAT-
TOG A LABDA A TÉLI KUPÁN

Újra pattog a labda a Csókakői Téli 
Kupán. Immár 43 éve, 43. alkalommal 
rendezi meg a Váralja SC Csókakő ezt 
a méltán híres tornát. Sajnos a tavalyi 
évben elmaradt a Téli Kupa a kialakult 
járványügyi helyzet miatt. Az általános 
iskolai pálya helyett az idei évben a 
sportpályára költözött a nemes versen-
gés a Nyári Kupa helyszínére, hiszen az 
iskolában jelenleg is érvényben vannak 
járványügyi korlátozások. A füves pá-
lyán lebonyolításra kerülő versenyre 
hét csapat nevezett, így hét forduló 
után derül ki, hogy ki nyeri az idei 
Téli Kupát. A nagy pályás bajnokság 
befejezését követően így hát nem sokat 
pihentek a futballistáink, hiszen a fel-
készülés részeként az őszi idény befe-
jezését követően szinte azonnal indult a 
kupaküzdelem a kis pályán. A címvédő 
a Felvidék, akik jelenleg magabiztosan 
vezetik a bajnokságot, és ha minden jól 
megy nekik, akkor akár nyolcadik alka-
lommal hódíthatják el a híres, hírhedt 
trófeát. A Téli Kupából eddig öt fordu-
lót játszottak le, a meccsnapokon ahol a 
következő eredmények születtek:

Téli Kupa 2021/2022 I. forduló 2021. 
december 12.
TBC – Vértesalja Gyermekei  
2 – 3 (1 – 2)
Gólszerzők: Török Norbert (2) (TBC) 
Doktor Szilárd, Tanka Bence, Kalauz 
László (Vértesalja Gyermekei)  
Kiállítva: Sipos Árpád 2 percre

Öregfiúk – CsullJuniors 3 – 17 (1 – 7)
Gólszerzők: Kiss Ferenc (2), Rabóczki 
Zsolt (Öregfiúk) Szabó Galácz Levente 
(4), Hamar Ármin (7), Zsöllei Lázár 
(2), Czéh Csaba (2), Czira Levente (2) 
(CsullJuniors)

Faterok – Suhancok 0 – 7 (0 – 1)
Gólszerzők: Kaiser Dániel (2), Máhr 
Ákos, Máhr Dávid (3), Dobai Bence 
(Suhancok)

Téli Kupa 2021/2022 II. forduló 2021. 
december 19.
Suhancok – Öregfiúk 13 – 1 (4 – 0)

Gólszerzők: Kaiser Dániel, Virág And-
rás (2), Máhr Ákos (3), Jakab Imre, 
Sinka Roland, Preszter Balázs (2), Réti 
Erik (Suhancok) Stumpf Ferenc (Öreg-
fiúk)

CsullJuniors – TBC 2 – 5 (1 – 2)
Gólszerzők: Szabó Galácz Levente, Ha-
mar Ármin (CsullJuniors) Szabó István, 
Klein Dávid, Török Péter, Kiss Róbert 
(2) (TBC)

Felvidék – Vértesalja Gyermekei 4 – 0 
(4 – 0)
Gólszerzők: Dreska András, Perina 
Márk (2), Kis Viktor (Felvidék)

Téli Kupa 2021/2022 III. forduló 
2021. december 26.
TBC – Suhancok 4 – 3 (2 – 2)
Gólszerzők: Balogh Péter, Kiss Róbert, 
Farkas Bence, Kiszely Vince (TBC) Vi-
rág András (2), Máhr Dávid (Suhancok)
Faterok – Felvidék 0 – 12 (0 – 7)
Gólszerzők: Elek Ramón (2), Dreska 
András (3), Nyevrikel Gábor (6), 
Vachtler Szabolcs 
(Felvidék)

Vértesalja Gyermekei – CsullJuniors 
3 – 4 (0 – 1)
Gólszerzők: Szehofner József, Király 
Ferenc, Falusi József (Vértesalja Gyer-
mekei) Hamar Ármin (2), Zsöllei Lázár 
(2) (CsullJuniors) Kiállítva: Szehoffner 
Zsolt 2 percre

Téli Kupa 2021/2022 IV. forduló 
2022. január 2.
Öregfiúk – Faterok 6 – 6 (3 – 2)
Gólszerzők: Lénárth Dániel (2), Kiss 
Ferenc, Rabóczki Zsolt, ifj. Kiss Fe-
renc, Makk Gyula (Öregfiúk) Abért 
János, Pap Zsolt, Straszburger Szilárd, 
Zsolnai Norbert (3) (Faterok)

TBC – Felvidék 1 – 7 (1 – 3) 
Gólszerzők: Kaufmann Norbert (TBC) 
Dreska András, Szabó Szilárd, Klein 
Márk (3), Kis Viktor, Nyevrikel Gergő 
(Felvidék)

Vértesalja Gyermekei – Suhancok 4 – 4 
(1 – 3)
Gólszerzők:  Ritter Zoltán, Ritter Ta-

más, Szehofner József, Falusi József 
(Vértesalja Gyermekei) Réti Erik, Máhr 
Ákos, Sinka Roland, Virág András (Su-
hancok) Kiállítva: Szehofner József 5 
percre

Téli Kupa 2021/2022 V. forduló 2022. 
január 9.
Faterok – Vértesalja Gyermekei 0 – 13 
(0 – 5)
Gólszerzők: Doktor Szilárd (4), Ritter 
Tamás (3), Szehofner József, Kalauz 
László, Falusi József (2), Ritter Zoltán, 
Csapó Alex (Vértesalja Gyermekei)

Felvidék – Öregfiúk 12 – 1 (6 – 1)
Gólszerzők: Perina Márk, Koller Gábor, 
Vachtler Szabolcs (2), Szabó Szilárd 
(2), Nyevrikel Gábor (3), Elek Ramón 
(2), Elek Csaba (2) (Felvidék)

Suhancok – CsullJuniors 4 – 5 (1 – 2) 
Gólszerzők: Máhr Dávid, Jelena László 
(2), Kaiser Dániel (Suhancok) Szabó 
Galácz Levente (3), Czira Levente, 
Hamar Ármin (CsullJuniors) Kiállítva: 
Preszter Balázs 2 percre

A Téli Kupát jelenleg a Felvidék 
vezeti 12 ponttal, mögötte a második 
helyen a CsullJuniors áll 9 pont birtoká-
ban, harmadik helyen várja a folytatást 
a Suhancok 7 ponttal. A góllövő listát a 
CsullJuniors játékosa Hamar Ármin ve-
zeti 11 góllal. A Téli Kupából még két 
forduló van hátra, a bajnokság 2022. 
január 23-án vasárnap eredményhirde-
téssel zárul. 

Csókakő, 2022. január 14.                                                 
Fűrész György

Sport Hírek
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SAKK ÉS PING-PONG HÍREK

A Téli Kupa befejezését követően 
a sportot szerető, és sportolni vágyó 
emberek az ilyenkor bent végezhető 
sportok felé fordulnak. Ilyen beltéri 
sport a sakk és a ping-pong is. Ha-
gyományosan a Téli Kupa után ezek-
ben a sportokban is megrendezzük a 
sakk és ping-pong versenyeket. A Téli 
Kupa vége január 23-án lesz, tehát 
ezután indulnak meg a beltéri felké-
szülési edzések a helyi versenyekre. 
A ping-pong foglalkozások a Műve-
lődési Házban lesznek, ezek pontos 
menetrendjét még nem ismerjük 
mivel még a szervezőkkel és a Műve-
lődési Ház beosztásával kapcsolatban 
is egyeztetnünk kell. Amint, meglesz-
nek a pontos időpontok a Váralja SC 
Csókakő facebook oldalán tájékoz-
tatjuk a sportolóinkat.

Az idei évben, a Csókakői Sakk 
Bajnokságot, amit legelőször épp 103 
évvel ezelőtt rendezték meg, az idei 
évben is lebonyolítjuk. A csókakői 
sakkversenyt 2022. február 27-én va-
sárnap rendezzük meg. A helyszín a 
Csókakői Művelődési Ház lesz, annak 
nagyterme, ahová 14 órától várjuk a 
versenyezni vágyókat. A versenyzők az 
előre megkomponált szabályok szerint 
12 főig egy csoportban körmérkőzése-
ket, vagyis partikat játszanak egymással 
tehát, mindenki, mindenkivel játszik 
egyet oda-visszavágós rendszerben. 
Ez azt jelenti, hogy a 20 perces parti 
időt 2x10 percre osztjuk fel, így ennek 
köszönhetően mindenki játszhat a sötét 
és a fehér bábukkal is. Ha 13 fő fölötti 
részt vevő lesz, akkor két csoportra 
osztjuk fel a benevezett sakkozókat, és 
az első három helyezett megmérkőzik 
egymással, úgy hogy az egymás elle-
ni eredményeiket már viszik tovább, 
tehát csak a másik csoport tagjával 
kell játszaniuk, ám itt is visszavágós 

rendszerben bonyolítjuk a versenyt. A 
sakkverseny délután 15 órakor veszi 
kezdetét, a partik a terveink szerint 8 
sakktáblán, órákkal ellátva bonyolód-
nak majd le. A kialakult végeredmény 
alapján győztest és sorrendet fogunk 
hirdetni, és kihirdetjük Csókakő sakk 
bajnokát. A legjobb 15 év alatti általá-
nos iskolást, és legjobb senior, valamint 
női versenyzőt is díjazzuk. Nem lesz 
elkülönült gyerek illetve női bajnokság, 
mindenki, mindenkivel játszani fog, ám 
a kategóriákban a legjobbakat kiemel-
jük. A bajnokság végeredménye alapján 
megállapított négy első helyezett fogja 
képviselni Ászáron a 2000 fős települé-
sek országos bajnokságában a Magyar 
Sakkvilág Kupán Csókakőt.

A Csókakői Asztalitenisz Bajnok-
ságot 2022. március 5-én szombaton 
rendezzük meg, a Csókakői Művelődési 
Házban. A versenyzőket a Művelődési 
Házban reggel 8 órától várjuk az aszta-
lok mellé, maga a versenyzés 9 órakor 
kezdődik. A verseny előtt a teremben 
a nevezés leadását követően 9-ig van 
lehetőség bemelegíteni. Három kategó-
riában rendezzük meg az idén a bajnok-
ságot, lesz felnőtt, fiú általános iskola, 
és lány általános iskola kategória is. Az 
általános iskola fiú és lány kategóriában 
15 évesig lehet nevezni és általános 
iskolásnak kell lenni. Nem lesz külön 
férfi, női, és senior kategória, csak fel-
nőtt bajnoki kategóriát hirdetünk meg. 
A versenyzők az előre lefektetett sza-
bályok szerint 12 főig egy csoportban 
körmérkőzésekkel döntik el, hogy ki a 
jobb. Ez a szabály vonatkozik az általá-
nos iskolai tanulókra is. A felnőtt ka-
tegóriában 15 év felettiek nevezhetnek 
itt vegyesen férfi, női, és senior korúak 
mérkőznek meg. Amennyiben 13 fő 
vagy annál több résztvevő jelentkezik, 
úgy két csoportra oszlik a mezőny, és 
lesz egy férfi csoport 6 fővel, valamint 
egy női, férfi és senior vegyes csoport 
7 fővel. A két csoport első három he-

lyezettje játszanak tovább egymással 
a bajnoki trófeáért. A csoportok első 
három helyezett játékosa megmérkőzik 
egymással, úgy hogy az egymás elleni 
eredményeiket már viszik tovább, te-
hát csak a másik csoport tagjával kell 
játszaniuk. A kialakult eredmények 
alapján győztest, és végeredményt 
hirdetünk majd. Egy játékrészt 11 po-
énig játszunk, egy játékrészt 2 poénos 
győzelemmel lehet megnyerni. Ha két 
szett döntetlen lett, akkor a harmadik 
játékrész fog dönteni. A verseny végén 
felnőtt bajnokot, legjobb női verseny-
zőt, legjobb senior korú versenyzőt, 
általános iskolai fiú és általános iskolai 
lány kategóriákban is díjazunk majd. 

Április 16-án szombaton a Csó-
kakői Művelődési Ház nagytermében 
megrendezzük a Csókakői Asztalitenisz 
Húsvét Kupát, ahová az elmúlt 4 év 
első három helyezettjét hívjuk meg a 
maximális létszám 12 fő lehet. A ver-
senyre 8 órától lehet nevezni a verseny 
9 órakor kezdődik majd.

Szeretettel várunk mindenkit a Csó-
kakői Sakk Bajnokságra, a Csókakői 
Asztalitenisz Bajnokságra, a Csókakői 
Asztalitenisz Húsvét Kupába. 

Csókakő, 2022. január 15.                                                                            
Fűrész György


