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Tisztelt Csókakőiek!

Szeretném tájékoztatni a lakos-
ságot, hogy Áder János köztársasági 
elnök az országgyűlési választásokat 
2022. április 3-ára vasárnapra tűzte 
ki. Ez a szavazás azért lesz különle-
ges mert az általános országgyűlési 
képviselő választás mellett népsza-
vazás is lesz. A hivatalos kampány-
időszak 2022. február 12-én kezdő-
dik, innentől gyűjthetik a pártok ak-
tivistái az ajánló aláírásokat. Kérem, 
éljünk szavazati jogunkkal, és minél 
többen menjünk el a választásokra!

Továbbra is két gyűjtési akcióra 
is szeretném felhívni a figyelmet, 
mindkettő régi vágya Csókakőnek 
és vallási vonatkozása is van! Az 
egyikről az újság belsejében találnak 
információt a Barkócaberkenye Hí-
rek keretében, a cikkben a Kálvária 
újra építéséhez kér segítséget a civil-
szervezet. Ezt a vállalást többen fel-

karolták, de szükség van még segítő-
szándékra, hogy az 1945-ben szov-
jet tankok által lerombolt Csókakői 
Kálvária az új helyére megépülhes-
sen. Jó hír, hogy a stációkra össze-
gyűlt a pénz, ám további költségei 
is vannak a felépítésnek. Éppen 
ezért kérjük, hogy akik kisebb ösz-
szegekkel beszállnának ebbe a szép 
feladatba, bátran adakozzanak, a sok 
kicsi sokra megy, s minél szélesebb 
az anyagi összefogás annál bizto-
sabb, hogy ez a tervünk megvalósul.  
A másik vállalásunk a templomunk 
felújításához kapcsolódik, amire már 
régóta 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: 

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

Végezetül szeretném megkö-
szönni mindkét vállalásunkhoz a 
támogatásokat, jó érzés volt látni, 
hogy közösségünk megmozdul és az 
értékeiért tesz, anyagilag is felvállal-
ja, hogy szebbé, jobbá tegyék a kör-
nyezetüket. Támogatásukat előre is 
köszönjük! 

Csókakő, 2022. február 10. 
Fűrész György polgármester
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KORCSOLYÁT HÚZTAK A 
BARKÓCÁSOK

Ahogy megnyitottuk az új 2022-es 
folknaptárunkat, igyekeztük a januári 
oldalon lévőnégyzeteket élménnyel 
feltölteni. 

A hónap kezdetét egy kiadós tánc-
házzal ünnepeltük, ahol a székesfe-
hérvári Alba Regia Táncegyesület 
székházában, velük együtt töltöttük 
meg a termet. A koraesti órákban 
vajdaszentiványit tanulhattunk, és 
amint minden lépést elsajátítottunk, 
szabadon gyakorolhattuk azokat,a már 
ismert figurákkal együtt.

A rügyecskéink télen sem állnak 
meg a növésben, egyre többen láto-
gatnak el, hogy népdalokkal, körjáté-
kokkal ismerkedjék. Aki csak benéz 
ilyenkor, szívét azonnal kiolvasztja a 
sok óvodás boldog nevetése,miközben 
csárdást járnak. A legapróbbak 
lelkesenkövetik őket,az éneklésben 
pedig pár cumi sem képezhet akadályt.

Az ifi csoport próbái idén is a pén-
tek estéket ölelik fel a kultúrházban, 
azonban néha a sok egyéb program és 
elfoglaltság ennek útját állja. Így az-
tán egy alkalommal egy fehér, hava-
zó szombat reggel készültük felölteni 
magunkra a próbaruhát és nekilátni a 

nagy erőkkel készülő sárpilisi koreo-
gráfiánknak. De ennek ellenére sem 
gyűltünk össze elegen, ezért a marok-
nyi fiatal a tanár megérkezéséig, önál-
lóan dolgozta fel a táncházak gyakori 
elemét, a kalotaszegi táncokat. Miután 
oktatónk megjött, folytattuk a forgáso-
kat és átvetőket, ő pedig segített, hogy 
egyre szebbeklegyenek. A próba ésa 
kitartás jutalma néhány édesség volt, 
Móron a Fincsi cukrászdában.  

Amikor nem megoldható a gya-
korlás, akkor sem csügged a barkócás 
legények brigádja, néhányan azonnal 
hangszert ragadnak, kicsiny zeneka-
ruk különféle gyűjtésekből húzzák a 
talpalávalót. És azok sem aggódnak, 
akik esetleg nem tudnak hozzájuk 
csatlakozni, hiszen elkezdődtek a kö-
vetkező naptárhoz a munkálatok, tehát 
készen kell állnunk, hogy viseletbe 
bújhassunk, amikor szükség van rá.

Szintén egy szombati napon tör-
tént, amikor ismét ellátogattunk Szé-
kesfehérvárra, ámde ez alkalommal 
a csizma helyett korcsolyát vettünk 
magunkhoz, hogy meghódítsuk a Jég-
csarnokot. Mindenki izgatottan várta 
már ezt a napot, ezért vidáman léptünk 
a jégre. Akik számára ez a sport még 
ismeretlen volt, társaik . Ettől kezdve 

csapatunknak három órányi jókedv, 
nevetés és esés volt az osztályrésze. 
Miután hazaértünk alig vártuk a kö-
vetkező pénteket, hogy elújságoljunk 
mindent azoknak, akik nem tartottak 
velünk.

A közös események sora itt nem 
áll meg, mert nemsokára ismét disz-
nóvágást rendez atánccsoport, ahol 
újra összefoghat a zöld pulóveresek 
csupaszív hada.

 
Csókakő, 2022.02.09 Palocsai Linda

Barkócaberkenye Néptánccsoport 

 

Barkócaberkenye Hírek

KÁLVÁRIA

A Csókakői Kálvária helyreállí-
tását célozta meg több szervezet és 
magánszemély. Az egykori Csókakői 
Kálváriát, ami a Rákóczi Ferenc ut-
cában 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, egyrészről 
a Rákóczi utcában az elmúlt évek be-
építései és a kialakult forgalom mi-
att már szűk lenne a hely egy ilyen 
műemlékegyüttes visszaállítására. 

Másrészt, a Zrínyi utcában több hely 
áll rendelkezésre, valamint itt halad el 
a Mária út, és a Kék túra útvonal is és 
a kálvária fel fogja vezetni a kirándu-
lót, a hívőt, a zarándokot a Csókakői 
Várba, ezen belül pedig a Várkápol-
nába. A kálvária 14 stációból fog állni 
aminek felépítési költsége 250 000 Ft/
darab lesz. Szeretnénk megköszönni 
az eddig beérkezett támogatásokat, 
a múltkori cikk után, néhány napon 
belül elkeltek a stációk, így örömmel 
jelenthetem, hogy ezek anyagi fedeze-
te már rendelkezésre áll. Továbbra is 
várjuk a támogatást, hiszen még a fel-
állításnak is jelentős költségei vannak, 
illetve szeretnénk világítást is kiépíte-
ni a fülkékbe, s lesznek egyéb kifizetni 
valók a megvalósítás során. Várjuk a 
kisebb és nagyobb adományokat is, 
tehát továbbra is összefogást kérünk 

a támogatók és a lakosság részéről, 
hogy a tervünk megvalósulhasson. 
Kérjük, hogy aki adományával szeret-
né segíteni vállalásunkat a következő 
bankszámlára történő utalással teheti 
meg támogatását a cél érdekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCABER-
KENYE EGYESÜLET 

B A N K S Z Á M L A S Z Á M : 
11736044-20014115

KÖZLEMÉNY: CSÓKAKŐI 
KÁLVÁRIA 

HELYREÁLLÍTÁSÁRA
Segítségüket előre is köszönjük, és 

várjuk közösségünk adományait, hogy 
Csókakőnek legyen újra kálváriája!

Csókakő, 2022. január 14.                                              
Bognár Gábor elnök

Barkócaberkenye Néptánccsoport
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Vár alatti mustra volt Csókakőn 
Másfél tucat bort vizsgált meg a bormustra csókakői 

megállójában a gazdákból és szakemberekből álló gré-
mium. A fejlődés érzékelhető, de még mindig van mit ta-
nulni a borukra kényes, ám rendkívül lelkes gazdáknak.

Szentpéterről. 
A Szent Orbán Borosgazdák Tár-

sulása egy kellemes vörösbort hozott a 
vár alá és egy olyan Olaszrizlinget, ami 
nemcsak dicséretet kapott a mintegy 80 
résztvevőtől, hanem tapsot is. A felvidé-
ki társaság vezetője, Zsindely Vilmos el-
árulta, hogy a kiváló bor elkészítéséhez 
igénybe vették az egyik nagy borászat 
segítségét is. Varga Erzsébet, a móri, il-
letve a fehérvári borpatika vezetője elé-
gedett volt a borokkal, annak ellenére, 
hogy azért találtak egy-két hibás tételt. 
A Felvidékről érkező borok sikere nem 
lepte meg, mint megtudtuk, a határon 
túlról is Fejérbe járnak borokat vizsgál-
tatni a borkészítők. 

A vár alatti mustra, különösen annak 
vége, mindig különleges, mert a meg-
szokottal ellentétben Szent Donát lovag-

jai maguk készítik a lakomát a meghí-
vott vendégeknek. Idén is 80 fő vendég-
látására vállalkozott az egyesület, azon 
belül is Végh György pékmester és párja 
Margó.

Saját építésű kemencéjükben szépen 
elrendezett, egyenlő arányban kevert 
jobbos és balos csirkecombokat sütöt-
tek burgonyaágyon, míg segítőjük, a 
szintén pék Kas József fűszeres tarjasze-
leteket puhított, majd pirított a kertben 
magasodó kemencéjében. Az uborkával 
és persze sok borral tálalt vacsorát egy 
porcukorral hintett almás pite és talán a 
szokásosnál is hosszabbra nyúlt beszél-
getés zárta. 

Csókakő, 2022. február 7.                                  
Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei 

Hírlap

Borrendi Hírek

Varga Erzsébet véleményét nemcsak 
a mustrákon kérik ki és fogadják el a 
borosgazdák, hanem a borpatika labor-
jában is

Szinte valamennyi móri borvidéki te-
lepülés tart bormustrát, ahol a szomszé-
dos településekről érkező borosgazdák 
és pár elismert szaktekintély mond 
őszinte, építő jellegű mondatot, akár kri-
tikát a borokról.

 Február első hétfőjén Csókakő volt 
a házigazda, pontosabban a településen 
21 éve működő Szent Donát Borrend, 
melynek egyik alapító tagja, Horváth 
Csaba sorolta be a 18 bormintát. A ker-
tészmérnök szakember elmondta: – Ez a 
15. alkalom, hogy a borrend szervezi a 
mustrát. Idén a csókakői gazdák új borai 
mellé bekerült egy Nagyvelegről érkező 
Rizlingszilváni és két bor Felvidékről, 

„Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra!” 
Lk 5,4begyházi hírek

A héten lesz a Betegek Világnapja, 
a lourdes-i Szűzanya ünnepéhez kap-
csolódóan. A betegek kenete szokásos 
közösségi kiszolgáltatását temploma-
inkban majd nagyböjt 1. vasárnapján, 
március 6-án fogjuk megtenni.

A lourdes-i Szűzanya emléknapján, 
e héten pénteken a bodajki esti szent-
mise után megemlékezünk a lourdes-i 
jelenésről,körmenettel, Mária imádsá-
gokkal. Szeretettel várunk Mindenkit 
bodajki kegytemplomunkba péntek este 
6 órára.

A héten, a szerdai napon, a közös 
bodajki plébániai hivatal irodai szolgá-
lata szünetel.

Bodajk
Köszönjük a templom nagytakarítá-

sában, portalanításban nyújtott segítsé-
güket!

A jövő szombaton, február 12-én 
délelőtt 9-től, 11-igingyenes ruhaosztás 
lesz a kegyhelyudvaron lévő Karitász 
helyiségben. Szeretettel várunk Minden 
érdeklődőt!

Csókakő
Tovább folytatódott a Szent Donát 

Plébániatemplom felújítása. Karácsony-
ra sikerült befejezni a templom külső 
vakolatának festését, és a faljavításokat. 
A templom körüli beton esővetőt felbon-
tották, illetve becsövezték a templom te-
tejéről 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 befejez-
zék a munkát. A toronyórát szeretnénk 
teljesen kiépíteni, éppen ezért kérjük 
híveinket, csókakői lakosokat, támoga-
tókat, hogy segítsenek tervünk megvaló-
sításában. A gyűjtést Fűrész György pol-
gármester koordinálja és végzi, kérjük 
forduljanak hozzá ezügyben akár sze-
mélyesen is bizalommal, illetve ha meg-
tehetik akkor a vezércikkben is leközölt 
OTP számlaszámra lehet utalni az óra 
elkészítéséhez szükséges támogatáso-
kat. Fűrész György beszámolója szerint, 
eddig 24-en csatlakoztak a felhívásunk-
hoz és jelentős összegeket adtak át és 

utaltak a számlára, ám még mindig nem 
gyűlt össze a toronyórára az összeg, ép-
pen ezért kérjük híveinket, hogy ha van 
lehetőségük rá, akkor támogassák ezt a 
szép ügyet, amivel hozzájárulhatunk ah-
hoz, hogy templomunk megújuljon, hitet 
tehetünk a kereszténység mellett, és a 
közösségünket is tovább erősítheti a kö-
zös áldozatvállalás.

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

Támogatásukat, segítségüket ezúton 
is köszönjük!
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Liturgikus elmélkedés 

Szent Ágoston püspöknek a 
Galata-levélhez fűzött magyarázatá-
ból, (Praefatio: PL 35, 2105-2107)

Értsük meg Isten kegyelmének 
ajándékát!

Amikor a galatákhoz ír az Apos-
tol, akkor az a célja, hogy belássák: 
Isten kegyelmének ajándéka folytán 
ők már nincsenek alávetve az ószö-
vetségi törvénynek. Amikor ugyanis 
meghirdette nekik az evangélium 
kegyelmét, akadtak néhányan a vá-
lasztott népből, akik, noha névleg 
már keresztények lettek, de még nem 
értették meg teljesen a kegyelem 
ajándékát, ezért továbbra is meg 
akarták tartani a terhes ószövetsé-
gi törvényeket. Az Úristen azonban 
nem a megigazult emberekre, hanem 
a bűn szolgáira rótta rá e törvények 
terhét. A bűnös emberek azért kapták 
Istentől ezt az igazságos törvényt, 
hogy nyilvánvalóvá legyen a saját 
bűnük; de a törvény nem törölte el 
a bűneiket. Hiszen a bűnöket sem-
mi más el nem törli, csak annak a 
hitnek a kegyelme, amely a szeretet 
cselekedeteiben lesz nyilvánvaló. De 
a galaták, akik, bár ennek a hitnek 
kegyelmében éltek, továbbra is meg 
akarták tartani ezeket a terhes törvé-
nyeket, és azt bizonygatták, hogy az 
evangélium csak úgy válik a javukra, 
ha vállalják az ószövetségi néphez 
való tartozás jelét, a körülmetélést, 

és megtartják a zsidó szertartás töb-
bi külsőleges előírásait is.Ezért az-
után Pál apostolt, aki az evangéliu-
mot hirdette náluk, gyanúsnak kezd-
ték tartani, mintha nem tartaná meg 
a többi apostol eljárását, akik a po-
gányokra is rákényszerítették a zsidó 
előírásokat. Az ilyen emberek bot-
ránkozása miatt volt Péter apostol is 
engedékeny, és így keveredett kétszí-
nűségbe, mintha maga is azt tarta-
ná, hogy a pogányoknak nem hasz-
nál semmit az evangélium, ha nem 
tartják be a zsidó törvény előírásait. 
Ebből a kétszínűségből éppen Pál 
apostol mentette ki őt, amint ebben 
a levélben is megírja. Ugyanerről a 
kérdésről van szó a rómaiakhoz írt 
levélben is. De úgy tűnik, van vala-
mi különbség, mert a római levélben 
már eldönti a kérdést, és véget vet 
annak a vitának, amely a zsidókból 
és a pogányokból lett hívők között 
támadt.Ebben a levélben viszont 
azoknak ír, akiket már megzavart 
a zsidókból lett keresztények tekin-
télye, és akiket rábírtak arra, hogy 
tartsák meg az ószövetségi törvény 
előírásait. Már ugyanis kezdték el-
hinni nekik, mintha Pál apostol nem 
a való igazat hirdetné, amikor nem 
akarja, hogy körülmetélkedjenek. 
Ezért kezdi így a levelét Pál apos-
tol: Csodálkozom, hogy attól, aki 
meghívott titeket Krisztus kegyel-
mére, ilyen hamar átpártoltatok egy 
más evangéliumhoz (Gal 1, 6).Ezzel 
a bevezetéssel tehát röviden jelzi is 

írásának tárgyát. Jóllehet már a be-
köszöntőjében, amelyben magát nem 
embertől, nem is ember által (Gal 1, 
1) lett apostolnak mondja – ilyen ki-
tételt más levelében egyáltalán nem 
találunk –, elég világosan rámutat 
arra, hogy akik másokkal ilyeneket 
elhitetnek, azok nem Istentől, hanem 
emberektől vannak. De rámutat arra 
is, hogy az evangéliumi tanúságtétel 
tekintélyét illetőleg őt nem szabad a 
többi apostolnál alávalóbbnak tarta-
ni, mert ő nem embertől és nem em-
ber által, hanem Jézus Krisztus és az 
Atyaisten rendeléséből apostol.

Gyertyák megáldása: Könyö-
rögjünk. - Istenünk, a te igéd szen-
tel meg mindent. Áraszd ki bőséges 
áldásodat ezekre a gyertyákra. Add, 
hogy akik ezeket szent akaratod sze-
rint neked hálát adva meggyújtva 
imádságra használják,szent neved 
segítségül hívására nyerjenek tőled 
testi-lelki erőt és üdvösséget, Tőled 
ki a Világ Világosságaként felra-
gyogtatod életünket, és megtaní-
tasz, hogyegészen elégő áldozattal 
merjünk szeretni Téged és egymást. 
Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Szent Balázshoz kötődő áldás: 
Szent Balázs püspök és vértanú köz-
benjárására szabadítson meg téged 
az Isten a torokbajtól és minden más 
bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
Ámen.

Dátum Időpont Helyszín Esemény

09.00 Bodajk - Segítő Szűz Mária kegytemplom Mária Rádió – szentmise közvetítés

15.00 Fehérvárcsurgó – Kaszap Központ Bormustra
11. p. 18.00 Bodajk- Segítő Szűz Mária kegytemplom Lourdes-i ájtatosság
13. v. 17.00 Bodajk - Segítő Szűz Mária kegytemplom Fatimai engesztelés
19. szo. 18.00-20.00 Bodajk Jegyesoktatás
26. szo. 16.00 Bodajk - Segítő Szűz Mária kegytemplom Családos-gyerek szentmise

Templomainkban Országos gyűjtés - Katolikus iskolák javára

09.00 Bodajk - Segítő Szűz Mária kegytemplom Duna tv – szentmise közvetítés

Február

6. v.

27. v.

Közös programok 

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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Az iskola félévi beszámolója
2022. január 21-én lezárult az első 

félév, a következő héten, január 28-án 
a tanulók kézhez kapták a félévi bizo-
nyítványukat. Diákjaink többsége szép 
eredményt ért el. 

Az iskola átlaga: 4,6.Tantervi köve-
telményeknek minden tanuló eleget tett.

 
Kitűnő eredményt elért tanulóink: 
1.osztály: Bakos Dániel, Jakab Míra, 
Kalauz Regina, Mike Emma, Nádvári 
Levente, Polacsek Ákos 
2.osztály:Tajti Szonja, Szabó Zsolt, 
Király Bíborka, HenneguetElise, 
Csöngedi Zétény 
4.osztály: Bágya Dzsenifer, Czikora 
Vince 
5.osztály: Berényi Bence 
8.osztály: Balázs Eszter, Hantos Ra-
móna, Kapos Vivien, Tóth Bernadett, 
Fűrész Eszter

 
Jeles eredményt elért tanulóink: 
1.osztály: Malom Hunor, Pap Zétény 
2.osztály: WaldeLilien, Rácz Levente, 
Gubicza Zalán 
3.osztály: Vass Enikő, Szabó Klarissza, 
Nádvári Viktória 
4.osztály: Labádi Léna, Pap Zsombor, 
Sántha Szófia 
5.osztály: Abért Márton Kenéz, 
Czompó Luca, Kun Kristóf, Strohéber 
Alexa, Szabó Lara Fanni, Tóth Dávid 
6.osztály: Hegedüs Boldizsár, Lóderer 
Miklós 
8.osztály: Bágya Vivien, Hegedüs Bo-
róka, Magda Milán, Máhr Fanni

Programok:
Programjaink a fennálló járványügyi 

helyzet miatt idén is még kissé eltérnek 
a korábbi években megszokottól, ám így 
is törekszünk a jeles napok, megemléke-
zések, versenyek, témanapok színvona-
las megrendezésére.

Programjaink, tanórán kívüli tevé-
kenységeink voltak:

- A tanév elején elindítottuk a tiszta-
sági mozgalmat az osztályok között.

- Szeptember 16-án az 1. osztályo-
soknak beindult az Úszó Nemzet Prog-
ram, heti 1 alkalommal a móri uszodá-
ban. Szeptember 24-től a 3-4. osztályo-
sok 10 alkalommal vehettek részt úszás-
oktatásban a móri uszodában.

- A hagyományokhoz híven szept-
ember 24-én jó hangulatú szüretben volt 
részünk.

- Szeptember 25- én szombaton a Pá-
kozdi-csata emlékére harcitúrát és csalá-
di napot tartottunk a sportpályán.

- Meghívást kaptunk az óvodától a 
Mihály-napi vásárra, első osztályos ta-
nulóink nagyon jól érezték magukat a 
programon.

- Szeptember végén, a Magyar Nép-
mese Napja alkalmából a felsős osz-
tályok egy-egy ügyes diákja népmesét 
olvasott fel a kisebbeknek, akik ehhez 
kapcsolódó feladatot oldottak meg.

- Az Állatok Világnapján évfolya-
monként különböző feladat várta a diá-
kokat a világ állataival kapcsolatban.

- Terveztük a Zenei Világnapra való 
rendezvényt, ahogy minden évben, ám 
a fellépők betegsége miatt, tavaszra ha-

lasztottuk.
- Meghallgattuk a felsősök által elő-

adott október 6-i megemlékezést.
- Szerencsére e félévben sem maradt 

el a papírgyűjtés, október 4-7-ig, keve-
sebb sikerrel, mint tavaly.

- E tanévben a csókakői vár felsza-
badulásáról projektórák keretében emlé-
keztünk meg október 14-én.  

- Október 16-án a szülői szervezet 
újbor bált szervezett, ezúton is köszön-
jük a sok támogatást, tombola felaján-
lást és a szülők munkáját.

- A szüreti felvonuláson azon tanuló-
ink vettek részt, akik tagjai a Barkóca-
berkenye Néptánccsoportnak.

- Október 22-én ’56-os megemléke-
zés került megrendezésre, amit a felső 
osztályosok illetve az énekkar adott elő 
az iskola udvarán.

- Az Idősek Napja alkalmából kis 
műsorral készültek a harmadik osztá-
lyosok a csókakői idősotthon lakóinak. 

- A negyedikesek Vár a könyvtár 
programon belül könyvtárlátogatással 
egybekötött foglalkozáson vettek részt 
októberben, jelentkeztek szinte mind-
annyian Apró Polgárőrnek, rajzkiállítás-
ra mentek Mórra, pizzáztak, az utolsó 
decemberi tanítási napon pedig közös 
kocsikázással végignézték a Világító 
Advent ablakait településünkön.

- Márton- napi vígasságokat tartot-

Iskolai Hírek

ÁLLÁS HÍRDETÉS AZONNALI 
BELÉPÉSSEL

Fejér Megyei Integrált Szociális In-
tézménye pályázatot hirdet ápoló/ gon-
dozó munkakör betöltésére Csókakő 
telephelyre.

Feladatok: Az intézetben élő idős 
lakók testi-lelki gondozása, részt vesz a 
lakók személyi higiénéjének biztosítá-

sában, az étkezési feladatok ellátásában, 
a szabadidős programok szervezésében.

Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - 8 általános
- magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet, cselekvőképsség

Az önéletrajzot  az alábbi email címre várjuk: iszi.csokako@fejerszgy.hu

Idősek OtthOna Hírek

Üdvözlettel: Csontos Norbert
CSÓKAKŐ IDŐSEK OTTHONA
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tunk, az osztályok Márton-napi dekorá-
cióba öltöztek. November 11-én színes 
programok várták ez alkalomból a gye-
rekeket: lámpáskészítő versenyt, filmve-
títést, kreatív alkotást lámpás felvonulás 
követte.

- A Mikulást e tanévben az osztály-
termekben fogadtuk, rövid kis dalolás-
sal, verseléssel, majd a diákkrampuszok 
segítségével megkapták tanulóink az 
idén is bőséggel megrakott ajándékcso-
magot, melyet köszönünk a Luxemburgi 
Baráti Társaságnak.

- Advent 1. napjától idén először 
került sor a Világító ablakok programra 
településünkön Moór Zsanett szervezé-
sében.

- December elején kiosztottuk évfo-
lyamonként az Ősz tanulója címet.

- Az adventi gyertyagyújtásokra is 
sort kerítettünk: négy alkalommal 1-1 
alsós és felsős osztály készült rövid mű-
sorral, melyet az iskolaudvaron adtak 
elő.  A községi adventi gyertyagyújtáson 
két alkalommal is részt vettünk: elsős, 
másodikos, harmadikos és negyedikes 
diákjaink a felsősökkel együtt mindany-
nyian hangulatos műsorral kedvesked-
tek szüleik, nagyszüleik és településünk 
érdeklődő lakói számára.

- A Móri Járási Hivataltól néhány di-
ákunk helyben ajándékcsomagot kapott.

- December 15-én a hatodik osztá-
lyosok a Lázár Ervin-program keretein 
belül Budapesten a Fővárosi Nagycir-
kuszban megtekintették a Csillagtánc 
című műsort. 

- Karitatív karácsonyi gyűjtésünk so-
rán a „Karácsonyi Mosolymanó” akció-
ban összegyűjtött közel 50 darab aján-
dékcsomagot a Máltai Szeretetszolgálat 
közreműködésével küldtük el a rászoru-
lóknak.

- A Magyar Kultúra Napján ezévben 
sem tarthattuk meg a hagyománynak 
számító térségi mesemondóversenyt, 
ezért iskolai felolvasó-versenyt hirdet-
tünk, melynek keretében összesen 21 
tanulónk vállalta a megmérettetést, s 
olvasott fel egy-egy népmesét. A legjob-
bak oklevelet és könyvjutalmat kaptak. 
Az alsó tagozatosok közül: 1. helyezett 
Licska Lilla 4. osztályos tanuló, 2. he-
lyezettek Nádvári Viktória és Vass Eni-
kő 3. osztályos tanulók lettek. Külön-
díjban részesültek Jakab Míra, Kalauz 
Regina és Mike Emma 1. osztályos me-
semondóink. A felső tagozatosok közül 
az alábbi tanulók értek el helyezést: 1. 
helyezett: Tóth Dávid 5. o. 

2. helyezettek: Szabó-Monok Kirill 

(6. o.), Volenter-Buzás Ábel (7. o.)

Versenyeredmények:
- A negyedikesek közül ketten részt 

vettek a Hebe Kft. Böngész Advent 4 he-
tes egyéni versenyén: BágyaDzsmenifer 
és Fűrész Dávid (eredményt várjuk)

-Az alsó tagozatban talán a rajzpá-
lyázatokon a legaktívabbak és legsikere-
sebbek diákjaink. Kovács Tünde tanító-
nő szervezésében a következő pályáza-
tokon vettek részt: Kedvenc népmesém 
pályázat, ahol Király Bíborka 2. helye-
zett lett, a 2., 3. 4. osztályosok aján-
dékcsomagot nyertek.Kölyökszemmel 
a polgárőrségről rajzpályázaton Király 
Bíborka 2.helyezést ért el, Tajti Szonja 
pedig 3.helyezést.  A Domján Optika 
„Szemüveges mesehősőm” pályázatán 
Nádvári Viktória és Szabó Zsolt 3. he-
lyezést ért el. Különdíjat kapott Sántha 
Szófia. Ősz szele zümmög rajzpályáza-
ton Tóth Olívia Fióna arany minősítést 
kapott, Tajti Szonja pedig ezüst minősí-
tést. Suli hősei rajzpályázaton Tajti Luca 
1.helyezést ért el. Karácsonyi asztal rajz-
pályázaton Tajti Szonja 3.helyezett lett. 
Siófoki Dínó Park rajzpályázatán Abért 
Szabolcs 3.helyezett lett. 2.3.4.osztály-
ból valamennyi résztvevőnk VIP belé-
pőjegyet kapott a Dínó Parkba. A péceli 
Baptista Gyülekezet rajzpályázatán 16 
tanulónk értékes ajándékcsomagot ka-
pott. Az én karácsonyom rajzpályázaton 
Király Bíborka oklevelet érdemelt ki. 
Az Ivanics csoport rajzversenyén Nád-
vári Viktória 1.helyezést ért el. Nyere-
ménye: 20000ft-os ajándékutalvány és 
ajándékcsomag Abért Szabolcs 2.he-
lyezést ért el. Nyereménye: 15000ft-os 
ajándékutalvány és ajándékcsomag. 
Iskolánk 20000 ft-os ajándékutalványt 
kapott és vásárlási kedvezményt iroda-
szerekre. Álmaim tortája rajzpályázaton 
kimagasló teljesítményért  6 diákunk 
kapott tárgyjutalmat. Balatoni halmesék 
pályázaton Mike Laura elnyerte a leg-
mozgalmasabb rajz címet. Ezzel nyert 
egy balatoni hajóutat 2 személyre és 
értékes ajándékcsomagot. Így közleke-
dünk vízben és levegőben rajzpályáza-
ton 1000 rajz közül különdíjat nyert el 
Abért Szabolcs. Rákóczi Fc karácsonyi 
pályázatán HenneguetElise. 3. helyezést 
ért el. Kedvenc népdalom pályázaton 
1. hely: HenneguetElise 2. osztály 2. 
hely: Walde Lili 2. osztály 3.hely: Gu-
bicza Zalán 2. osztály Különdíj: Király 
Bíborka 2. osztály . A Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár „Varázslatos szilveszter” 
pályázatán Király Bíborka (2. osztály) 

Szabó Klarissza (3. osztály) Sántha Szó-
fia (4. osztály) értek el helyezést. 

Körzeti asztalitenisz versenyen 
szép eredményeket értek el tanulóink: 
Trádler Petra 1.hely, Szabó-Monok Ki-
rill 2. hely, Kiszely Ábel 3. hely, Krauser 
Róbert 4. hely, Berényi Bence 5. hely.

A Tóparti Gimnázium által megren-
dezett német szépkiejtési versenyen Ba-
lázs Eszter és Fűrész Eszter 8. osztályos 
tanulók képviselték iskolánkat. Balázs 
Eszter I. helyezést ért el.

A nyolcadik osztályból több tanulónk 
(Balázs Eszter, Balogh Brigitta, Hantos 
Ramóna, Hegedüs Boróka, Fűrész Esz-
ter, Kapos Vivien, Tóth Bernadett, Ungi 
Dóra) is részt vett a budapesti Goethe 
Intézet „Hurra, endlichWochenende!” 
című általános iskolások számára meg-
hirdetett rajzpályázaton, melyhez a diá-
koknak egy beszámolót is kellett írniuk 
német nyelven. Nagyon szép munkák 
születtek, amiket 2021. november 15-ig 
kellett elpostázni. Egész Magyarország 
területéről 250 pályamunka közül Ba-
lázs Eszter országos III. helyezést ért 
el. Szívből gratulálunk neki a szép ered-
ményhez. Felkészítő tanár: Kamocsa 
Eszter. 

Nagyon büszkék vagyunk minden 
résztvevő tanulónkra. 

Az alábbi linken megtekinthetik a 
rajzokból összeállított videót:

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=xWcWXv-8SBc

Balázs Eszter: 2:11
Balogh Brigitta: 2:16 
Fűrész Eszter: 2:31
Hantos Ramóna: 2:36
Hegedüs Boróka: 2:41
Kapos Vivien 2:52
Tóth Bernadett: 3:45

Egyéb információk
Tanév vége: 2022. június 15. szerda
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2022. április 12. (kedd), a szünet 
utáni első tanítási nap 2022. április 21. 
(csütörtök)

Az első évfolyamra történő beiratko-
zás 2022. április végére várható.

A második félévhez sok erőt és kitar-
tást kívánok!

Bócz Éva
tagintézmény-vezető
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„Budapestre indultunk a kisfiammal 
a 12.05-ös vonattal, ezért sietve men-
tünk be pár dologért háromnegyedkor 
egy áruházba, ahol a hangosbemondó 
arra kérte a vásárlóközönséget, hogy 
ha van közöttük orvos, az jelentkezzen, 
mert baj van a tejrészlegen. Orvos nem 
vagyok, és nem akartam, hogy a gyerek 
ilyen dolgokat lásson, így csak akkor 
indultam arra, amikor másodszor is be-
mondták, hogy ha valaki tud, segítsen. 
Már messziről láttam, hogy stabil oldal-
fekvésben van egy úr. A dolgozók egyike 
azt mondta, hogy a bajba jutott nem vesz 
levegőt. Tíz másodpercen át ellenőriz-
tem, majd a gyereket egy eladóra bízva 
megkezdtem a mellkaskompressziót, 
miközben felvettem a telefonos kap-
csolatot a korábban az áruházi dolgozó 
által már felhívott mentőirányítóval.He-
ten álltak körülötte, de senki nem merte 
elvállalni az újraélesztést, ezért megkér-
tem mindenkit, hogy álljanak arrébb, és 
akkor rátettem a kezem a szegycsontra, 
nekiálltam, éppen úgy, ahogy tanították 
azt a honvédségnél vagy éppen a jogo-
sítvány megszerzése előtti tanfolyamon. 
Csinálni kellett, nem volt más lehetőség. 
Az úr halott volt. Nem volt légzése, se 
pulzusa. A bőre kékes-lilás, szederjes 
volt, az izmai, köztük a záróizmai tel-
jesen elernyedtek, gyakorlatilag elen-
gedte őt az élet. Jó döntésnek bizonyult, 
hiszen pár perccel később, egy nagyobb 
köhögést követően magához tért, és bár 
nem nyitotta ki a szemét, de lélegzett.
Nagyon fárasztó volt. Nagykabátban 
voltam, szinte elolvadtam, a szemüve-
gem már régen lecsúszott, a maszkban 
alig kaptam levegőt. Örömmel láttam, 
hogy megérkeztek közben a mentők, 
de arra kértek, hogy folytassam, amit 

elkezdtem, amíg ők minden eszközt elő-
készítenek. Így is lett, így amint tudták, 
átvették tőlem a feladatot, és mi így el-
indulhattunk a vonathoz, ám a kiérkező 
rendőrnek meg kellett adni az adatai-
mat. A járőr megkérdezte, hogy honnan 
értek ehhez, és én mondtam neki, hogy 
polgárőr vagyok, de egyébként is tudni 
kellene ezt mindenkinek. Aztán végre el 
tudtunk indulni, bízva abban, hogy elér-
jük a vonatot, de utánunk jött az áruház 
egyik dolgozója, aki adott egy hatalmas 
bonbont, hogy a cég nevében megkö-
szönje a segítséget. Akaratlanul kerül-
tem ebbe a helyzetbe, és nyilván a segít-
ségnyújtás volt az első számú szempont, 
ugyanakkor a gyermekem ezt az amúgy 
is stresszes helyzetet végig élte, végig 
nézte, aggódtam egy kicsit, hogy miként 
érintette meg ez az egész a lelkét. Miu-
tán átvették tőlem a mentősök a beteget, 
végre kettesben maradtunk, próbáltam 
beszélni vele az esetről, annak ellenére, 
hogy kicsit még én is a hatása alatt vol-
tam az eseményeknek, próbáltam meg-
nyugtatni, de nem volt rá szükség. Az 
ötéves kisfiam felfogta, hogy mi történt, 
rám nézett, kinyújtotta felém az öklét és 
azt mondta, hogy szép munka volt, édes-
apa, büszke vagyok rád! Még azt is hoz-
zátette, hogy: – Teljesen jól csináltad, 
ezt így kell, hiszen így szokták mutatni a 
tévében is. Szóval ő úgy kezelte, mintha 
teljesen hétköznapi eset lenne. Többet 
akkor nem is foglalkoztunk ezzel, hi-
szen siettünk a vo-nathoz. Teljesen ter-
mészetes dolog, hogy segítek azon, akin 
tudok, persze azért büszkeség is, hiszen 
kevés embernek adatik meg, hogy meg-
mentsen egy életet. Utólag modellezve 
az eseményeket, 13 percig voltunk az 
áruházban és ebből talán 8 percet vett 

igénybe maga az újraélesztés. Amikor 
felértünk Pestre, felhívtam a kórházat, 
megkérdeztem, hogy mi történt az úrral. 
Mondták, hogy lélegeztetőgépen van, 
és a papírján az áll: újraélesztés mentet-
te meg az életét. Az emberek, a vevők 
hozzáállása sajnos már az elején is rossz 
volt. Furcsa, megdöbbentő dolgokat 
hallottam a tömegből. Az első ránézésre 
nem túl jól szituált sérült embert lehetett 
látni, piszkos, zöld kabátjában sokakat 
elijesztett. Volt, aki kézfertőtlenítőt ke-
resett és volt, aki maszkot akart adni a 
földön fekvőre, de mondtam nekik, nem 
covidos, szívinfarktusa van! De még 
ennél durvább dolgok is történtek. Volt 
olyan vásárló, aki a körülmények dacára 
sem adta fel eredeti szándékát, és mi-
közben zajlott az újraélesztés, megkér-
dezte, azért bejuthat-e valahogy a tejhű-
tőhöz? Ha lett volna időm és energiám, 
akkor megkérdeztem volna, hogy milyet 
szeretne? Másfeleset vagy inkább a 2,8-
asat?

Az életmentés tehát sikerrel zárult, 
ami után az országos sajtó is lecsapott 
az esetre, természetesen a Fejér Megyei 
Hírlap is megírta hőstettet. Ezt köve-
tően az Országos Polgárőr Szövetség 
Életmentő Érdeméremmel tüntette ki 
Fináncz Imrét. Gratulálunk Fináncz 
Imre kollégánknak a jól megérdemelt 
elismeréshez! Jókor volt jó helyen, és 
ügyes volt, lélekjelenléte nem hagyta el 
és megmentett egy életet. Példája legyen 
tanulság mindenkinek, hogy sokkal jobb 
megpróbálni segíteni, bátornak lenni, 
mint nem tenni semmit és várni a men-
tőket. A gyors segítség életet menthet!

A polgárőrünk életmentését köve-
tően néhány nappal már egy újabb fel-
adat várt ránk, hiszen egy idősebb, beteg 

POlgárőr Hírek

Életet mentett egy Csókakői Polgárőr Fináncz 
Imre

Az elmúlt időszakban két életmentésben is részt vett a 
Csókakői Polgárőrség. Egy közös vonatozás előtt ugrott 
be Fináncz Imre csókakői polgárőr egy áruházba, hogy 
kisfiával vegyenek pár dolgot. Az indulásig húsz percük 
volt, ám úgy alakult, hogy a csókakői polgárőrség tagja 
nem vett semmit, helyette megmentett egy életet.

Megkérdeztük polgárőrünket, hogy mi és hogy tör-
tént? Fináncz Imre polgárőr elmondása szerint:
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Tél van! Vigyázat jegesednek az 
utak!

Téli időszakban az egyik legko-
molyabb veszélyforrást a közlekedők 
számára kétségkívül a csúszós utak 
jelentik. A síkos útburkolat a tapadási 
viszonyok hátrányos befolyásolása ré-
vén hordoz magában fokozott baleseti 
kockázatot. Ilyen körülmények között 
az autó fékútja megnő, hamarabb kö-
vetkezhet be megcsúszás, kontroll-
vesztés, melyek rossz esetben súlyos, 
akár végzetes következményekkel jár-
hatnak.

A csúszós utak természetesen nem 
egyformák, a síkos réteg jellege, a 
csúszósság mértéke szerint jelentős 
eltéréseket mutatnak. Ezt a változa-
tosságot illusztrálják (a teljesség igé-
nye nélkül) az alábbi képek: zúzmara, 
letaposott, tömör hó, hókása, fagyott 
latyak, valamint jég különféle vastag-
ságban, összefüggően és foltokban...

Közülük talán a legalattomosabb 
az ún. fekete jég. A továbbiakban a 
jegesedés ezen formáját fogjuk ismer-
tetni, különösen szeretnénk felhívni a 
figyelmet kiemelkedően veszedelmes 
mivoltára. A megfelelő informáci-
ók birtokában ugyanis számottevően 
csökkenthető a jelenségre visszavezet-
hető balesetek bekövetkeztének koc-
kázata!

Mi a fekete jég és miért veszélyes?
A fekete jég (angolban: blackice) 

az utat borító nagyon vékony, átlát-
szó jégfilm. Színe valójában persze 
nem fekete, csupán annak tűnik, a tisz-
ta jégrétegen áttetsző sötét útburkolat 
miatt; innen ered az elnevezés. 

Vezetés szempontjából természe-
tesen bármilyen jég komoly rizikó-
faktornak számít, a fekete jég azonban 
a csúszósságon túl nehezen vehető 

észre, ezért rendkívül veszélyes. Míg 
a normál, opálos, fehéres színű jég 
jól látható és azonosítható  bevonatot 
alkot, addig a fekete jég inkább csak 
nedves csillogásnak tűnik az úttesten. 

Ha a sofőr nem észleli időben, hogy 
jégről van szó, nem számol annak je-
lenlétével, akkor a síkos felületre való 
ráfutás felkészületlenül éri. Könnyen 
előfordulhat, hogy a megcsúszást nem 
tudja megelőzni vagy korrigálni, a hir-
telen kialakult vészhelyzetben esetleg 
rosszul is reagál, mindez pedig belát-
hatatlan következményekkel járhat...

Télvíz idején számos, megcsúszás-
ból adódó pályaelhagyásos baleset tör-
ténik a lefagyott utakon. Ezekkel kap-
csolatban hallani azokat a sajnálatos 
híradásokat, melyek szerint a „jármű 
megcsúszott, a vezető elvesztette az 
uralmát felette”, „megpördült”, „át-
tért a szemközti sávba, összeütközött 
a szabályosan ott közlekedővel”, „le-
sodródott az útról”, „árokba borult”, 
„oszlopnak, fának csapódott” stb.

Az ilyen esetek egy része egész 
biztosan megelőzhetővé válna, ha a 
sofőrök pontosan tisztában lennének a 
fagyos utakon rájuk leselkedő veszély 
természetével.  

Hogy alakul ki a fekete jég?
Ha az út hőmérséklete fagypont alá 

süllyed, akkor a már rajta lévő, vagy 
vele érintkezésbe kerülő nedvesség rá-
fagy. Fontos tudatában lennünk, hogy 
a fekete jég kialakulásához nincs szük-
ség keményen tomboló télre, 0 Celsi-
us fok vagy valamivel az alá süllyedő 
hőmérséklet elég hozzá, sőt, szempon-
tunkból éppen ez a legveszélyesebb 
tartomány. Be kell kalkulálni azt is, 
hogy néhány fokkal fagypont feletti 

levegő hőmérsékletek mérésével egy 
időben az úttest már fagyos lehet.

A fekete jég ugyanúgy fagyás 
eredményeképpen szilárd halmazál-
lapotba került víz, mint minden más 
jég, csak azoknál vékonyabb, simább, 
átlátszóbb réteget képez. (Ahogyan 
már említettük, emiatt nehéz felismer-
ni, és számít a többinél alattomosabb-
nak.) 

 
Fekete jeget generálhatnak az úton 
az alábbi nedvességforrások: 
- Páralecsapódás (A pára a maga-
sabb hőmérsékletű levegőből kicsa-
pódik a hideg úttestre és lefagy.) 
- Szitálás 
- Ónos eső 
- Maradék esővíz 
- Maradék hó/jég az úton vagy fel-
halmozódva az út mellett, amely 
napközben felenged, az olvadék pe-
dig szétterülve éjszaka  visszafagy. 
- Autók kipufogógázából konden-
zálódó vízcseppek (Az útra kerülve 
jégfoltokat képezhetnek.)

Mikor és hol kell fekete jégre szá-
mítani?

Fekete jéggel a megfelelő feltéte-
lek megléte mellett bárhol, bármely 
napszakban találkozhatunk, de kelet-
kezésének módjából kifolyólag bizo-
nyos esetekben fokozottan számíta-
nunk kell rá. 
- Éjszaka vagy hajnalban, amikor 
legalacsonyabb a hőmérséklet és 
enyhe a forgalom.

TűzOltó Hírek

lakótársunk tűnt el otthonról. A család 
jelzését követően a Rendőrség, a Csó-
kakői Polgárőrség és a Csókakői Ön-
kéntes Tűzoltóság is keresni kezdte az 
eltűnt személyt. Az akció sikerrel zárult, 
hiszen a több csapatra szétszakadt kere-
ső csapat önkéntes tűzoltói a temetőben 

megtalálták földön vekve a rosszullétre 
panaszkodó idős embert. Nagyon fontos 
volt, hogy megtaláljuk ilyenkor az eltűnt 
személyt, hiszen ebben a hideg időben 
könnyen kihűlhetett volna. Ám ez a si-
keres akciónak köszönhetően nem kö-
vetkezett be, mivel lakótársunk meglett, 

és a mentőknek átadtuk további ápolás-
ra. Gratulálunk a megtalálóknak, és kö-
szönjük szépen az önkéntes polgárőre-
ink s az önkéntes tűzoltóink munkáját.

Csókakő, 2022. február 11.                                                               
Csókakői Polgárőrség
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- Hűvösebb zónákban, úgymint:
» Hidak, felüljárók (A talajból nem 

kapnak hőt, ugyanakkor a hideg le-
vegő alulról és felülről egyaránt hűti 
őket, ezért hamarabb le tudnak fagy-
ni.)

» Beárnyékolt utak: fákkal szegé-
lyezett, falak által árnyékolt részek, 
felüljárók alatt vagy alagutakban ve-
zető szakaszok. Bár a fekete jég vé-
konysága miatt könnyen felolvad, de 
az árnyékos részek gyakorta nem tud-
nak ehhez eléggé felmelegedni nap-
közben sem.

» Fagyzugos völgyek
» Hegyvidéki utak

- Tavak, folyók mellett, melyek kör-
nyezetében párásabb a levegő.
- A kipufogógázokból kondenzálódó 
víz útra csöpögése tekintetében a 
kritikus pontok azok lehetnek, me-
lyeknél az autóknak általában meg 
kell állniuk. (Pl. felhajtók, kereszte-
ződések, közlekedési lámpák)

Hogyan kerüld el a fekete jégen 
való megcsúszást?

Jelen esetben is igaz az általános 
szabály, miszerint a baj kivédésének 
kulcsa mindenekelőtt a megelőzés. 
Legyél felkészült a veszélyfaktorral 
kapcsolatban, ismerd meg sajátos-
ságait: miből adódik, mikor, hol kell 
számítani rá. A kellő tájékozottság 
elengedhetetlen ahhoz, hogy képessé 
válj időben felismerni egy potenciális 
vészhelyzetet.

Érdemes figyelemmel kísérni az 
időjárás változásait, és ha ezek alapján 
a fekete jég jelenlétének eshetősége 
reálisan fennáll, úgy számolj is vele, 
közlekedj preventíven:

- Csökkents a sebességen! A stabi-
litásvesztés hátterében leggyakrabban 
a relatív gyorshajtás áll. Légy kivált-
képp óvatos kanyarodáskor, továbbá 
a kritikus helyeken és napszakokban!

- Tarts nagyobb követési távolsá-
got!

- Vezetési stílusod igazítsd a kö-
rülményekhez, igyekezz előrelátóan, 
a különböző közlekedési eseményekre 
idejekorán reflektálva autózni! Mel-
lőzd a hirtelen manővereket, erőtel-
jes kormánymozdulatokat, intenzív 
fékezést;amikor csak teheted, használj 
motorféket! 

(Fontos! A heves reakciók a jármű 
esetleges megcsúszása esetén is kerü-
lendők! Amikor valaki ilyen esetben 
hirtelen beletapos a fékbe, tekeri őrült 
módon a kormányt, csak súlyosbítja a 
helyzetet. Mit tegyél akkor? Semmi-
képp ne taposs a fékbe, egyszerűen 
csak vedd el a gázt! Amennyiben az 
autó eleje csúszik meg, kormányozni 
sem kell, csak tartani a kormányt, a 
tapadás remélhetőleg hamar visszatér. 
Ha a jármű hátulja tör ki, minimális 
ellenkormányzásra is szükség van, 
vagyis a kormánykereket a csúszás-
sal megegyező irányba kell tekerni, 
addig, amíg a csúszás megáll, majd 
vissza egyenesbe, ezáltal újra stabili-
zálható az autó.)

- A stabilitás érdekében fogd két 
kézzel a kormányt, és összpontosíts az 
útra! Ne engedd, hogy megosztódjon a 
figyelmed a vezetés és más tevékeny-
ségek (evés, ivás, telefon, cigaretta, 
különböző tárgyak utáni keresgélés 
stb.) között. 

- Ha gyakran használt útvonaladon 
megfigyelhető olyan rész, ahol a víz 
rendszerint összegyűlik, jegyezd meg, 
és fagyos időben elővigyázatosan kö-
zelíts hozzá! 

- Tartsd tisztán és páramentesen a 
szélvédőt, hogy rendesen kiláss!

- Ellenőrizd az - évszaknak megfe-
lelő - abroncsaid futófelületét, kopott 
gumikat ne használj! (Ez egyébként is 
balesetveszélyes.)

- Potenciálisan jeges körülmények 
között ne alkalmazd a sebességtartó 
automatikát!

- Légy figyelmes vezetés közben! 
A fekete jég maga láthatatlan ugyan, 
de azért akadhatnak dolgok, melyek-
ből következtetni lehet esetleges jelen-
létére. Keresd hát az árulkodó jeleket, 
és amennyiben észlelsz ilyeneket, las-
síts! Fekete jégre utalhatnak például a 
következők: 

   » Az előtted haladó jármű egy pil-
lanatra látszólag ok nélkül megfarol.

   » Tükröződések, a Nap vagy a 
fényszórók sugaraiban meg-megcsil-
lanó foltok az úton. Ami vizes csillo-
gásnak tűnik, jég is lehet.

   » Az útfelület színe vagy fénye 
a korábbiakhoz képest megváltozik. 
(Akár csak foltokban.)

   » Az út menti pocsolyákon vé-
kony jéghártya mutatkozik.

   » Vezetés közben a gumik koráb-
bi, vizes úton keltett menetzaja halkul.

   » A kormánykerék ellenállása 
csökken, hirtelen szokatlanul könnyű-
vé válik.

   » Az ABS (blokkolásgátló rend-
szer) működésbe lépése is figyelmez-
tethet a csúszós útviszonyokra. (Ez 
enyhe pulzálásként érzékelhető a fék-
pedálon.)

 - Ne hagyd figyelmen kívül a 
fagyveszélyt jelző műszerfali lámpa 
kigyulladását! A figyelmeztetés akkor 
jelenik meg, mikor a külső hőmérsék-
let fagypont közelében mozog vagy 
alá kerül, tehát számolni kell a jege-
sedéssel.

Forrás: www.gumibiznisz.hu

Egy idősebb, beteg lakótársunk 
tűnt el otthonról. A család jelzését 
követően a Rendőrség, a Csókakői 
Polgárőrség és a Csókakői Önkéntes 
Tűzoltóság is megkezdte az eltűnt 
személy felkutatását. A Rendőrség, a 
Csókakői Polgárőrség és a Csókakői 
Önkéntes Tűzoltóság együttműködé-
sének köszönhetően, az akció sikerrel 
zárult, hiszen a irányba elinduló kere-
ső csapat önkéntes tűzoltói a temető-
ben megtalálták a járdán, a rosszullétre 
panaszkodó idős embert. Nagyon fon-
tos volt, hogy megtaláljuk ilyenkor az 
eltűnt személyt, hiszen ebben a hideg 
időben könnyen kihűlhetett volna. A 
sikeres keresésnek köszönhetően nem 
következett be tragédia, mivel lakótár-
sunkat megtaláltuk, és a mentőknek 
átadtuk további ápolásra. Gratulálunk 
a megtalálóknak, és köszönjük szépen 
az önkéntes polgárőreink s az önkén-
tes tűzoltóink munkáját.

Csókakő, 2022. február 11.                                              
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság



10   XXVI. évfolyam 02. szám

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 mi-
vel még a szervezőkkel és a Művelő-
dési Ház beosztásával kapcsolatban is 
egyeztetnünk kell. Amint, meglesznek 
a pontos időpontok a Váralja SC Csó-
kakő facebook oldalán tájékoztatjuk 
a sportolóinkat.

Az idei évben, a Csókakői Sakk Baj-
nokságot, amit legelőször épp 103 évvel 
ezelőtt rendezték meg, az idei évben 
is lebonyolítjuk. A csókakői sakkver-
senyt 2022. február 27-én vasárnap 
rendezzük meg. A helyszín a Csókakői 
Művelődési Ház lesz, annak nagyterme, 
ahová 14 órától várjuk a versenyezni 
vágyókat. A versenyzők az előre meg-
komponált szabályok szerint 12 főig 
egy csoportban körmérkőzéseket, vagy-
is partikat játszanak egymással tehát, 
mindenki, mindenkivel játszik egyet 
oda-visszavágós rendszerben. Ez azt je-
lenti, hogy a 20 perces parti időt 2x10 
percre osztjuk fel, így ennek köszönhe-
tően 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 elleni 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 terve-
ink szerint 8 sakktáblán, órákkal ellátva 
bonyolódnak majd le. A kialakult vég-
eredmény alapján győztest és sorrendet 
fogunk hirdetni, és kihirdetjük Csókakő 
sakk bajnokát. A legjobb 15 év alatti 
általános iskolást, és legjobb senior, va-
lamint női versenyzőt is díjazzuk. Nem 
lesz elkülönült gyerek illetve női baj-
nokság, mindenki, mindenkivel játszani 
fog, ám a kategóriákban a legjobbakat 
kiemeljük. A bajnokság végeredménye 
alapján megállapított négy első helye-
zett fogja képviselni Ászáron a 2000 fős 
települések országos bajnokságában a 
Magyar Sakkvilág Kupán Csókakőt.

A Csókakői Asztalitenisz Bajnok-
ságot 2022. március 5-énszombaton 
rendezzük meg, a Csókakői Művelődési 
Házban. A versenyzőket a Művelődési 
Házban reggel 8 órától várjuk az asz-
talok mellé, maga a versenyzés 9 órakor 
kezdődik. A verseny előtt a teremben a 
nevezés leadását követően 9-ig van le-
hetőség bemelegíteni. Három kategóri-
ában 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 is-
kolásnak kell lenni. Nem lesz külön fér-
fi, női, és senior kategória, csak felnőtt 
bajnoki kategóriát hirdetünk meg. A ver-
senyzők az előre lefektetett szabályok 
szerint 12 főig egy csoportban körmér-
kőzésekkel döntik el, hogy ki a jobb. Ez 
a szabály vonatkozik az általános iskolai 
tanulókra is. A felnőtt kategóriában 15 
év felettiek nevezhetnek itt vegyesen 
férfi, női, és senior korúak mérkőznek 

meg. Amennyiben 13 fő vagy annál 
több résztvevő jelentkezik, úgy két cso-
portra 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 helyezettje játszanak 
tovább egymással a bajnoki trófeáért. A 
csoportok első három helyezett játékosa 
megmérkőzik egymással, úgy hogy az 
egymás elleni eredményeiket már viszik 
tovább, tehát csak a másik csoport tagjá-
val kell játszaniuk. A kialakult eredmé-
nyek 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 versenyzőt, 
legjobb senior korú versenyzőt, általá-
nos 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 maxi-
mális létszám 12 fő lehet. A versenyre 8 
órától lehet nevezni a verseny 9 órakor 
kezdődik majd. Edzési lehetőség lesz 
ping-pongban 2022. március 3-án 18 
órától 20 óráig.

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

Csókakő, 2022. február 10.                                                                            
Fűrész György

SpOrt Hírek

BEFEJEZŐDÖTT A TÉLI 
KUPA, A FELVIDÉK A BAJNOK

Befejeződött a 43. Téli Kupa a baj-
noki címet a Felvidék csapata nyerte, 
ezüst érmes lett a TBC, és a bronz ér-
met a CsullJuniors fiataljai szerezték 
meg. A Legsportszerűbb Csapat címet 
az Öregfiúk gárdája érdemelte ki, és a 
CsullJuniors játékosa Hamar Ármin lett 
a gólkirály a tornán. Minden cím sorsa 
az utolsó fordulóban dőlt el. A bajnoki 
címet az utolsó forduló, utolsó mérkő-

zése döntötte el. A Felvidék immár ki-
lencedik alkalommal hódította el a Téli 
Kupa serlegét.

A következő eredmények születtek:

Téli Kupa 2021/2022 6. forduló 2022. 
01. 09.

TBC – Öregfiúk 5 – 1 (0 – 11)
Gólszerzők: Kiss Róbert, Kauf-

mann Norbert, Klein Dávid, Bernáth 
Szilárd, Balogh Péter (TBC) Rabóczki 
Zsolt (Öregfiúk)

Suhancok – Felvidék 0 – 11 (-)
Gólszerzők: Szabó Szilárd (2), 

Nyevrikel Gábor (5), Kis Viktor (2), 
Dreska András, Horváth Péter

CsullJuniors – Faterok 13 – 2 (-)
Gólszerzők:Czira Levente (3), Ha-

mar Ármin (8), Czéh Csaba, Zsöllei 
Lázár (CsullJuniors) Zsolnai Norbert 
(2) (Faterok)

Téli Kupa 2021/2022 7. forduló 2022. 
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01. 23.
Öregfiúk – Vértesalja Gyermekei 0 

– 15 (0 – 8)
Gólszerzők: Szehofner József (2), 

Ritter Tamás (2), Fűrész Krisztián, Rit-
ter Zoltán (3), Doktor Szilárd (7)

Faterok – TBC 0 – 3 (0 – 3) 
A mérkőzés a Faterok létszámhiá-

nyos kiállása miatt elmaradt. A mérkő-
zést barátságos meccsként lejátszották, 
a Faterok csapata kiegészült más csa-
patok játékosaival. A góllövő listába a 
barátságos mérkőzés gólszerzőinek ta-
lálatai nem számítottak bele.

Faterok – TBC 2 – 10 (1 – 4) Téli 
Kupa Hivatalos Barátságos mérkőzése

Gólszerzők: Balogh Péter (2), Kiss 

Róbert, Klein Dávid, Farkas Bence, 
Schwarcz Tamás (4) (TBC) Zsolnai 
Norbert, Sipos Árpád (TBC) Öngól 
(Faterok)

Felvidék – CsullJuniors 7 – 2 (3 – 2)
Gólszerzők: Szabó Szilárd (2), 

Elek Ramón, Kis Viktor (2), Vachtler 
Szabolcs, Perina Márk (Felvidék) 
Szabó Galácz Levente, Zsöllei Lázár 
(CsullJuniors)

A Téli Kupa után a felnőtt csapat 
játékosai megkezdték a felkészülési 
mérkőzéseket, február 27-én lesz még 
sakk verseny, március 5-én ping-pong 
torna, áprilisban ping-pong Húsvét 
Kupa, és indulnak a futóversenyek 
is, hiszen megrendezik a móri Ezer-

jó Félmaratont, és most már harmadik 
alkalommal megszervezik a Csókakör 
Trail Futóversenyt is. A tervek szerint 
az idén június végén vagy július elején 
a Nyári Kupát is megszervezzük. 

Csókakő, 2022. 02. 10.                                                                       
Fűrész György 

„Hóban, fagyban, orkánban is 
rúgják a terepen a bőrt Csókakőn”

A Csókakői Téli Kupáról a Fejér 
Megyei Hírlap írt egy cikket, aki esetleg 
nem olvasta, itt a Csókakői Hírek olda-
lán is közreadjuk. 

„A labdarúgás roncsderbije – így jel-
lemezte az egyik ismert futballjátékos a 
Téli Kupát, amelyet 1978 óta, a tavalyit 
leszámítva, minden esztendőben meg-
rendeztek az iskola betonpályáján. A va-
laha pályára lépett legidősebb játékos 70 
felett volt, a legtöbbször nevező gárda 
pedig mind a 43 alkalommal megjelent 
a tornán.

Néha a labda és a vonalak is alig lát-
szanak, de a küzdőszellem hajtja a csa-
patokat.

Az idei kupát a nevező hét együttes 
közül a Felvidék csapata nyerte (nincs 
közük a történelmi tájegységhez, de 
erről majd kicsit később) a TBC és a 
CsullJuniors előtt. A torna gólkirálya 
19 találatával a bronz¬érmes csapat 
játékosa, Hamar Ármin lett, míg a leg-
sportszerűbb gárda az Öregfiúk. Az is-
kola helyett ebben a szezonban a Jordán 
parkerdőben lévő kisebb füves pályán 
játszották a mérkőzéseket, amelyekre 
december 12. és január 23. között került 
sor.

 
De tekintsünk vissza a kispályás 

torna elmúlt 44 évére, ami számos ér-
dekességet tartogat! Van olyan játékos, 
aki már a negyedik generációt képvi-
seli valamelyik csapatban, hiszen déd-
apja, nagyapja és apja is játszott a Téli 

Kupán, amelynek a hagyományok sze-
rint mindig december első hétvégéjén 
tartják a sorsolását az egyik helyi kis-
vendéglőben. A meccsek a rákövetke-
ző hétvégén kezdődnek. Az évek alatt 
több formában rendezték meg a tornát, 
amelyet leginkább a nevező csapatok 
száma határozott meg. Volt körmérkőzé-
ses rendszer, oda-visszavágós lebonyo-
lítás, sőt egyszer rájátszásos formában 
is mérkőztek a csapatok. Az egymást 
követő hétvégéken lejátszott meccsek 
azonban minden lebonyolítási formában 
tartogattak izgalmakat, hiszen játszanak 
hóban, fagyban, esőben, szélben, jeges 
pályán, vagy csontszárazon – mindegy, 
a lényeg, hogy guruljon a labda.  Előfor-
dult, hogy a vonalak sem látszottak a pá-
lyán, és olyan is, hogy szinte a szomszéd 
faluból hozták vissza a játékszert, amit 
az orkán erejű szél repített el egy rúgást 
követően. Az extrém körülmények miatt 
nevezte a Téli Kupát a labdarúgás roncs- 
derbijének Nagy II János, a Videoton 
egykori kiválósága. A torna népszerűsé-
ge azonban mindennek ellenére töretlen, 
ami több játékos csontjáról a betonpálya 
miatt már nem mondható el. A kupa 10-
12 hetében volt, hogy többször is meg-
fordult a mentő Csókakőn.

 
A részt vevő csapatok rendszerint a 

környékről érkeznek. Legutóbb jöttek 
Csetényből, Mórról, Bodajkról, Csák-
berényből, Sörédről, Nagyvelegről, 
Bakonycsernyéről és Csókakőről, de a 
csúcsot egyik évben 13 nevező jelentet-
te. Egy rendező azt is elárulta, időnként 
akadnak magasabb osztályokban játszó 
futballisták is a csapatokban, de neveket 

nem mondhatott, hiszen az ilyen tornák 
a sérülésveszély miatt számukra tiltot-
tak. Utólag azonban már nem titok, hogy 
a Téli Kupán az említett Nagy II mellett 
játszott például a tatabányai Kiszi József 
is. A csapatok amúgy vicces neveket 
viselnek, és mellette még becenevük is 
van, akárcsak az igazi nagy alakulatok-
nak. A Felvidéket például Király-gárda-
ként is emlegetik Király Imre, az egyko-
ri tanács¬elnök után, aki akaratlanul is 
a Téli Kupa egyik alapítója lett azzal, 
hogy meg akarta szüntetni a futballt a 
faluban. A TBC (Tök Bénák Clubja) a 
vírusok névre is hallgat, míg sárga-feke-
te szerelésük miatt a Suhancokat dara-
zsaknak is titulálják. Apropó, Felvidék! 
A gárdát eredetileg a Fel, vidék! névre 
keresztelték, ami az idők folyamán ol-
vadt össze Felvidékre.

 
A Felvidék egyébiránt az egyik 

csúcstartó is: 42-szer vettek részt a Téli 
Kupán, amelyet a legtöbbször, szám sze-
rint kilencszer hódítottak el. Ámbár, az 
Öregfiúk a részvételt tekintve lekörözi 
őket – az eddig megrendezett összes tor-
nán szerepeltek. Igaz, egyszer sem vihet-
ték haza az aranyserleget. A torna korel-
nöke maga Király Imre volt, aki végül 
nem szüntette meg a helyi focit, sőt még 
75 évesen is pályára lépett.

 
Szóval, Téli Kupa volt, van és lesz 

jövőre is! Bizton számíthatnak rá, hogy 
december második vasárnapján ismét út-
jára indul a labda Csókakőn.”

Csókakő, 2022. január 23.                                          
Forrás:       Borsányi Bea 

Fejér Megyei Hírlap
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