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Tisztelt Csókakőiek!
Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy Áder János köztársasági
elnök az országgyűlési választásokat
2022. április 3-ára vasárnapra tűzte
ki. Az általános országgyűlési képviselő választás mellett népszavazás
is lesz. Az országgyűlési választások és a népszavazás a Csókakői
Művelődési Házban lesz. Reggel 6
órától este 19 óráig lehet szavazni.
Csókakőn egy szavazókör van, ennek a helyisége a Művelődési Ház
Nagyterme. A választás a demokrácia ünnepe. Azért, hogy mi szabadon
választhassunk, sokan az életüket
adták. Vannak akik passzívan állnak hozzá ehhez a joghoz. Sokszor
hallom, hogy az én szavazatom nem
számít. Ez nem igaz, minden szavazat számít, és arra biztatok mindenkit, hogy éljen választójogával. Most
különösen fontos, hogy átgondoljuk,
hogy a biztos jó kormányzást ne
adjuk fel, s álljunk ki az ország je-

lenlegi vezetése mellett! Ne hallgassunk a szirén hangokra, ne engedjük,
hogy amatőr önjelölt messiások, kik
poltikuskéntteccelegnek hatalomra
kerüljenek és végzetes háborús vagy
gazdasági helyzetbe sodorják hazánkat. Gondoljuk át, hogy mennyi
fejlesztés érkezett Csókakőre, és a
munka alapú társadalmi berendezkedés, valamint a jóléti intézkedéseknek köszönhetően a folyamatos válsághelyzet ellenére is fejlődött az ország, biztosabb alapokon áll a megélhetésünk. Gondoljunk bele, hogy
a hazáért őseink a forradalmakban,
szabadságharcokban, háborúkban az
életüket is képesek voltak feláldozni
a szabadságért, a szabad választójogért, értünk. Én úgy gondolom, lustaságból, érdektelenségből, pesszimizmusból, vagy épp optimizmustól
túlfűtve nem engedhetjük meg, hogy
ne vegyünk részt a választásokon.
Ezért kérek minden választókorú
csókakői polgárt, hogy éljen szavazati jogával! Vegyünk együtt részt a

demokrácia ünnepén, a 2022-es szabad országgyűlési választáson!
Végezetül pedig szomorú hírt kell
megosztanom az olvasóinkkal. Édesapám Fűrész György 2022. március
10-én megtért teremtőjéhez. Néhai
idősebb Fűrész György 1990 és
1994 között önkormányzati képviselő volt községünkben, majd az 19941998-as ciklusban 1996 és 1998 között önkormányzati képviselőként
tevékenykedett. A közélet aktív tagja
volt. Egyházközségi képviselő-testületi tagként, a Várbarátok Társaságának, és a Váralja SC Csókakő, valamint a Csókakői Nyugdíjas Klub
tagjaként igyekezett tenni a közjóért.
A nyugdíjba vonulása után is aktív
maradt a munkájában, s élete végéig
irányította a csókakői Váralja Varroda Bt-ét, mint a cég ügyvezetője.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!
Csókakő, 2022. március 17.
Fűrész György polgármester
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Önkormányzati Hírek
„Új út mellett új járda Csókakőn
Négyszáz méter felújított járdát adtak át szerdán az Ady Endre utcában,
amelyre a község a Magyar falu programban nyert támogatást még tavaly.
Az útburkolat felújítását követően
számottevően megnőtt a forgalom az
Ady Endre utcában, amelyen az autósok mellett a Mór–Csókakő kerékpárút miatt kerékpárosok, a temető miatt pedig
gyalogosok is szép számmal közlekednek. Ezért vált különösen fontossá a 40
éves, rendkívüli mértékben tönkrement járda felújítása. – Már 2020-ban is pályáztunk a járda újraépítésére, de csak másodjára jártunk sikerrel. A pályázaton
5 millió forintot kaptunk anyagköltségre, így a munkadíjat – 4,1 millió forintot
– az önkormányzatnak kellett előteremtenie.
Köszönet jár azoknak az utcabeli lakóknak, akik a járdaépítést megelőzően
önkéntes munkában megerősítették a kapubejárók előtti szakaszokat – mondta
az átadás alkalmával Fűrész György polgármester. A kivitelező a járda tönkremenetelét megelőzendő, szintkiegyenlítést is végzett, így a járdán nem áll meg
a víz. Az új járdát térkőből alakították ki, a munka során fel nem használt kövekből pedig ingyen megcsinálta a közelben lévő első világháborús emlékmű
környezetét.
– A helyiek tavaly tavasz óta használják a járdát. A hivatalos átadásra azért
csak most kerítettünk sort, mert őszre zártuk le teljesen a pályázatot, eddigre történt meg a műszaki átadás, valamint készült el a pénzügyi elszámolás is. Akkor
viszont a járvány miatt el kellett halasztanunk ezt az ünnepélyesnek is nevezhető
alkalmat – árulta el Fűrész György.”
Csókakő, 2022. március 3
Borsányi Beáta
forrás: Fejér Megyei Hírlap

Csókakő 1848/1849
A Rákóczi-szabadságharc ütközetei a frissen újra települő Csókakőt
még elkerülte. Csókakő, inkább hadtáp feladatokat látott el, hol a labanc,
hol a kuruc csapatok számára biztosítottak erőforrásokat. Csókakő akkoriban a híres kuruc generális Vak Bot�tyán katonai kerületéhez tartozott. Az
új osztrák földesúr Hochburgi Haas
János által biztosított adómentesség
miatt az ide újra betelepülő csókakőiek nem vettek részt tevőlegesen az akkori szabadságharcban. Rákóczi magyar seregei jobbára a fehérvári hadi
út mentén elviharoztak az egykori
erősség Csókakő mellett. A török harcok után épp újjá éledő település, és a
stratégiai, s hadi jelentőségét elvesztő

vára nem keltette fel különösképpen
sem a kurucok, sem pedig a labancok
figyelmét, a kis létszámú lakossággal
rendelkező Csókakő megbújt a Vértes
lábánál. Igazából Mór sem volt ekkor
a stratégáknak hadi célpont, maximum
hadtáp céljára, vízvételi lehetőségként
tekintettek rá a hadviselő felek. A
Rákóczi Szabadságharcnak köszönhetően, Csókakő osztrák származású
urai jó viszonyra és a közös gazdasági érdekek mentén történő szoros
együttműködésre törekedtek, az itt élő
magyar ajkú lakossággal. Hochburg
József szőlőtelepítés esetén könnyítéseket adott az itt élő magyar származású gazdáknak. A gróf 1749-ben
megkötötte a Szőlőtelepítési Szerződést a csókakőiekkel, így további adókedvezményekkel kívánta ösztönözni

HELYI VÁLASZTÁSI
IRODA KÖZLEMÉNYE
Helyi Választási Iroda Csókakő
(HVI)
Dr. Klima Olga
HVI vezető
Elérhetőségek:
telefon: +36/22-583-021
e-mail cím:
igazgatas@csokako.hu
címe:
8074 Csókakő, Petőfi S. u. 3.
A Helyi Választási Iroda a
csókakői,
csákberényiválasztási
ügyekben jár el. Az országgyűlési
választások napja 2022. április 3-a
vasárnap lesz, reggel 6 órától este
19 óráig a Csókakői 001-es szavazókörben lehet szavazni, címe:
Csókakői Művelődési Ház 8074
Csókakő, Kossuth Lajos utca 41.
Mozgóurnát igényelni, az erre
a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet,a Helyi Választási Irodánál, vagy online a www.
valasztas.hu honlapon 2022. április
1-ig (péntek) 16 óráig. Kérjük, hogy
amennyiben lehetséges a gyors és
problémamentes ügyintézés érdekében használják az online ügyintézési lehetőséget. Köszönjük! Mozgóurnát vasárnap is lehet igényelni,
a HVB-nél, azaz a Helyi Választási
Bizottságnál a 001-es szavazókörben a Csókakői Művelődési Házban a 8074 Csókakő, Kossuth Lajos utca 41. szám alatt. A vasárnapi
napon a mozgóurna kérést a HVB
bírálja el. A HVB tagjai: Lőrinczné Végh Mária, Harangi Sándorné,
Ács Imréné, Fűrész Tiborné, Ábele
Mártonné. A választással kapcsolatos további információk:
www.valasztas.hu,
www.csokako.hu.
Csókakő, 2022. március 8.
Dr. Klima Olga, HVI vezető
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és szolgálatára állítani a csókakőieket,
ami megindította a községgé alakulás,
a csókakői önkormányzatiság kialakításának folyamatát. A második szabadságharcunkban azonban a terület
nem maradt ennyire érintetlen, hiszen
több komoly hadművelet is zajlott itt
1848-ban és 1849-ben. A gazdasági
erejét, és hadi, stratégiai fontosságát
visszaszerző, a fehérvári hadiút mellett fekvő Móri Járás már komoly hadi
jelentőséggel bírt ekkor.
Március 15-én idén ünnepeljük
az 1848/1849-es Forradalom és Szabadságharc 174. évfordulóját. A forradalom tulajdonképpen győzött és
az április törvények szentesítésével a
demokratikus alapjogok tekintetében
megalapozták a mai köztársaságunk
alapjait. Miután, a bécsi udvar időt
nyert, a forradalom és a frissen szentesített törvények alapján megindult
polgári berendezkedést lényegében a
Habsburg uralkodóház semmissé nyilvánította, és eltörölte. A helyzet an�nyira feszülté vált, hogy 1848. szeptemberében a birodalom és Magyarország között elkerülhetetlenné lett a
fegyveres konfliktus és ősszel kitört a
szabadságharc.
Csókakő fontos hadiút mentén
feküdt s a szomszédos községekkel
egyetemben nem kerülhette el a szabadságharcban való részvételt sem. A
szabadságharc folyamán még egy jelentős ütközet érintette településünket.
1848. december 27-én Perczel Mór
serege Bakonysárkány felől visszavonulóban volt, állásokat foglaltak el
Mór előtt. Kisbér vonalát az ellenséges erők átlépték és Mór felé tartottak. 1848. december 30-án Windischgratz császári hadereje megütközik
Perczel honvédjeivel Mórnál. A csata
reggel 8 órakor kezdődik. Az összecsapás előtti napokban a környékbeli
falvakból mintegy 700 újonc honvéd
erősíti Perczel alakulatait, köztük számos csókakői honvéd és nemzetőr is
csatába száll. Az utánpótlási vonalakat és a falvak rendjét a nemzetőrség
biztosítja. Perczel nem bír a túlerővel,
a csata magyar vereséggel zárul, majd
Székesfehérvár irányába vonul vissza.
A környékbeli települések nemzetőrei
és a lakosság amennyire csak tudták
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lassították a támadókat, így Perczelék
Székesfehérvárnál újra tudtak rendeződni.
A csata napján szabályos hadműveleti területté vált Csókakő.
A Csókakői Nemzetőrség tagjai
Ehmann János jegyző irányítása alatt
a falut kiürítették, a község jószágait, terményeinek egy részét a szőlőhegyek rejtekeibe illetve a környékbeli erdőkbe vitték a császáriak elől.
Csókakő bírája Hegyi György, és a
plébános Simkovits János várta a bevonuló osztrákokat. A helyi honvédek és a faluban maradó nemzetőrök
megpróbálnak ellenállni, s amennyire
lehet, lassítják a támadókat. A község
bíráját Hegyi Györgyöt elfogják, aki
súlyos sebesülést szerez. Nem tudja,
s mondjuk meg őszintén nem is tudta volna az osztrák megszállók követeléseit azonnal teljesíteni, hiszen a
lakosság is elmenekült. Az osztrákok
a továbbvonulásuk előtt a hadtápot
akarták feltölteni. Meg kapja az ellenállásért, a tehetetlenségéért Csókakő bírája a jutalmát. Házát, birtokát, gazdasági épületeit kirabolják és
felgyújtják. Jobb belátásra akarja az
ellenséges erőket bírni Csókakő plébánosa Simkovits János is, ám ő sem
jár jobban. Borát elviszik, a présházát
pedig felgyújtják, jól helyben hagyta
Isten szolgáját Őfelsége katonasága.
Az ellenállás, és a fosztogatás mértékét mutatja, hogy két lovasezredet
vetnek be Csókakőn, s maga Ottinger
tábornok jelenik meg személyesen a
faluban. Az utódvédharcokban sokan
megsebesültek és megsérültek, csak
az Isteni csodának volt köszönhető,
hogy a császári sereg támadása halálos
áldozattal nem járt.
Így ír a krónikánk az eseményről: „A móri csatavesztést (1848.
december 30.) követően egy császári
alakulat betört a faluba. A csókaiak
megismerték „Őfelsége”katonáit”:
raboltak, feltörték a pincéket, 7186
forint kárt okoztak. Két lovas ezred
garázdálkodott, s az esti órákban
maga Ottinger tábornok, a lovas ezred
parancsnoka is megjelent Csókakőn.
Felgyújtották Simkovits János plébános présházát. A lakosság a fosztogatók elől a szőlőhegyekbe menekült.

Hegyi György bírót is kirabolták, mert
azonnal nem tudta teljesíteni a követeléseket. Súlyosan meg is sebesítették.
A bírón kívül 63 gazdát károsítottak
meg.”
Ottinger Ferenc két lovasezrede a
csókakői ellenállást követően tovább
vonult Csákberény irányába, ahol
szintén ellen álltak az osztrák tábornoknak. A megtapasztalt harci cselekmények miatt a két lovasezredre ráesteledett a nap, s félve az osztrákok a
Fehérvár felé vezető úton lévő további
ellenállási gócoktól, inkább beszállásoltak Csákberénybe. Így a két település utóvédharca sikerrel járt, hiszen
Windisch-gratz csapatai egy teljes napot veszítettek Székesfehérvár irányába, és nem tudták még a sötét beállta
előtt összevonni a helyi harcokban
lekötött csapataikat. Tovább súlyosbította az osztrákok helyzetét, hogy az
utóvédharcok jobb szárnyán a hajdúsági huszárok, a fehérvárcsurgói és
bodajki és környékbeli nemzetőrökkel
együttműködve sikeresen visszaszerezték Perczel elvesztett tüzérségét.
Az ellenség idővesztesége, a tűzerő
visszaszerzése a Székesfehérvárnál
újra rendeződő Magyar Honvédség,
Perczel Mór csapatainak újra szervezési sikerét hozta el, és Székesfehérvárnál sikerült tovább lassítania az
osztrák fősereget. Az ellenállás tehát
nem volt hiába való, hiszen Perczel
Mór újra összevont csapatainak és
Görgey Artúr főseregének köszönhetően a magyar kormány Debrecenbe
tudott visszavonulni, így tovább tudták folytatni az ellenállást és ennek
köszönhetően ellentámadásba is tudtak lendülni, hiszen, mind az erdélyi
hadjárat, mind a tavaszi hadjárat sikerei ennek az áldozatvállalásnak is volt
köszönhető.
Emlékezzünk a hősökre, őseinkre.
Ne feledjük az áldozatvállalásukat,
mert az ő cselekvésüknek köszönhetjük, hogy ma demokratikus körülmények között élhetünk, s Magyarország
büszkén állhat a nemzetek közösségének élén, mert mi nem ingyen kaptuk a
szabadságunkat, hanem vérrel, verejtékkel megharcoltunk érte!
Csókakő, 2022. március 8.
Fűrész György polgármester
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Óvodai Hírek
Az elmúlt két év, az eddigiektől
eltérő, különleges feladat elé állította
a köznevelési intézményeket, így óvodánkat is.
A járványügyi veszélyhelyzet soksok plusz feladatot rótt ránk, így már
mi is nagyon-nagyon várjuk ennek az
időszaknak a végét.
2021 szeptemberében magas létszámmal, 56 fővel kezdtük a nevelési
évet. Emlékeim szerint ilyen magas
létszám akkor volt utoljára az intézményben, amikor még Söréden nem
volt óvoda és a sörédi kisgyermekek
idejártak hozzánk.
Lehetőségeinkhez mérten és az
éppen aktuális EMMI rendeleteknek
megfelelően igyekeztünka gyerekeknek a napi tevékenységeken túl, érdekes és változatos programokat szervezni.
Szeptember közepétől óvodánk
tanköteles korú gyermekei is részt vehetnek a Nemzeti Úszóprogramban.
Ez a program rendkívül jó és kedvező lehetőséget biztosít az adott
családok gyermekeinek, hogy megismerkedjenek az úszás alapjaival és
elinduljanak a vízbiztonság megszerzésének útján.A program teljes mértékben ingyenes, sőt a gyermekek még
az úszáshoz szükséges felszereléseket
is megkapták.
Hetente egy alkalommal megyünk
a móri uszodába és a program a teljes
nevelési éven át zajlik.

Szeptember végén a Meseerdő
Bábszínház előadásával köszöntöttük
a Népmese Napját.
Ugyanebben a hónapban elindult a
Bozsik Foci is. Októberben a focira
járó kisgyermekkel részt vettünk a Bozsik Foci Őszi Fesztiválján, Bodajkon.
Október első napján megtartottuk
hagyományos Mihály napi vásárunkat. Rendezvényünkre meghívtuk az
első osztályos gyermekeket is. Jó volt
kicsit együtt játszani, tevékenykedni,
vásározni.
A szülők sok segítséget nyújtottak nekünk, ennek a programnak
azelőkészítéséhez, lebonyolításához,
amit ezúton is köszönünk szépen.
Ősz vége felé meglátogatott minket Gábor bácsi, aki a Pro Vértes Alapítvány Madárdalos Óvoda programjának keretein belül ismertetett meg
minket egy macskabagollyal.
Sajnos az aktuális járványhelyzet miatt a Mikulás már csak az ablakon kopogott be intézményünk
csoportjaiba.A gyerekek dalokkal,
versekkel köszönték meg a csomagokat.
Köszönjük szépen mi is luxemburgi barátainknak és a Luxemburgi
Baráti Társaságnak, hogy sok-sok éve
megajándékoznak minket a csomagokkal.
Karácsony ünnepét várva, az óvó
nénik adták elő a Három fenyőfa című

bábjátékot a gyerekeknek.
Ovis karácsonyunk zárt keretek
között, a családi ünnepre hangolódva
telt.
Február első hetében Macis hetet
tartottunk a Katica csoportban. Változatos módon dolgoztunk fel minden
ismeretet, ami a medvékkel kapcsolatos. A legnagyobb élményt mégis az
jelentette, amikor minden kisgyermek
egy plüssmackóval érkezett az oviba.
Farsangra készülődve táncházat
tartottunk óvodánk mindkét csoportjában. A kisebbek kicsit bátortalanul,de
nagyon ügyesen, a nagyobbak aktívan,
lelkesen járták a táncot.
Február közepén megtartottuk
ovis farsangunkat, amit a gyerekek, a
Pillangóés a Katica csoportosok egyaránt, nagyon-nagyon vártak.Mindenki jelmezben érkezett ezen a napon. A
jelmezek gyönyörűek és változatosak
voltak. A kislányok körében a hercegnők, a fiúk körében a rendőrök, kalózok és az „erős emberek” voltak a legnépszerűbbek.
Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy
több szülő is megvarrta, elkészítette a
jelmezt gyermekének. Így volt olyan
lovas katona, akinek Csókakő címere
ékesítette ruháját, volt bányász, szerelő, vadász, kismanó, kéményseprő,
titkosügynök, szarvasbogár és még tábortűz is.Természetesenaz óvoda dolgozói is jelmezt öltöttek, angyalkának,
népi táncosnak, szakácsnak, doktor
néninek, boszorkánynak, Mini egérnek és tengerésznek öltöztek.
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A délelőtt játékkal, tánccal, a jelmezesek bemutatkozásával telt. A szülők jóvoltából sütivel és gyümölcslével vendégeltük meg a gyermekeket.
Február 12-én, a Szülői Szervezetünk jótékonysági bált rendezett a művelődési házban.
Ez volt a 10. bálunk, amit a szülők aktív és segítőkész csoportjával
rendeztünk. Bár azt évről évre tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb motiválni
az embereket, most is bebizonyosodott, hogy egy jó ügy érdekében sokan
megmozdulnak!
Bálunkat rendhagyó módon a csókakői iskola 8. osztályos tanulóinak
tánca nyitotta meg. Mivel az iskolára
vonatkozó járványügyi előírások miatt
a 8.osztályosok hagyományos farsangi
nyitótánca az idén is elmaradt volna,
így megszületett az ötlet, hogy táncoljanak az ovis jótékonysági bál előtt.
Köszönjük, hogy megtiszteltek
minket előadásukkal. Szépek, elegánsak voltak és nagyon ügyesen táncoltak.
Bálunkat azért szerveztük, hogy
még tovább szépíthessük az ovit és a
gyerekeknek még több tartalmas, élményt nyújtó programot szervezhessünk!
Köszönjük szépen mindazoknak
a támogatását, segítségét, akik valamilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez:
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- megvásárolták a belépőt
- hoztak tombola ajándékot/ajándékokat
- pénzbeli adománnyal támogatták
a rendezvényt
- a büféhez ajánlottak fel italt
- sok-sok tombola felajánlást gyűjtöttek össze
- és nem utolsósorban, hogy eljöttek a bálba
Tudjuk, hogy még többen is szívesen jöttek volna, de sajnos a betegség
és a karantén közbe szólt.
Köszönjük azoknak a szülőknek
a segítségét, akik a szervezésében, a
terem feldíszítésében, a bál lebonyolításában, és a bál utáni takarításban
aktívan részt vettek.
Bakosné
Fábián
Hajnalka, Csöngediné Lőrincz Renáta,
Husonyicza Anita, Jakab-Lőrincz
Andrea, Jakab András, Kiss Tamásné, Tomcsik- Nagy Dóra, Walde
Anett, Zsolnai Ilona---köszönjük a
munkátokat!!!!
Köszönjük szépen a civil szervezetek, vállalkozók, magán emberek
támogatását is!
Kedves Olvasók, Barátaink, Ismerőseink!
Kérjük, ha lehetőségetek van rá,
adótok 1%-val támogassátok óvodánk alapítványát!
Csókakői Mesevár Óvodáért
Közhasznú Alapítvány

Adószám:18503302-1-07
Köszönjük!
Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda-vezető

Idősek Otthona Hírek
ÁLLÁS HÍRDETÉS AZONNALI BELÉPÉSSEL
Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye pályázatot hirdet ápoló/ gondozó munkakör betöltésére Csókakő telephelyre.
Feladatok: Az intézetben élő idős lakók testi-lelki gondozása, részt vesz a
lakók személyi higiénéjének biztosításában, az étkezési feladatok ellátásában, a
szabadidős programok szervezésében.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 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

Üdvözlettel: Csontos Norbert
CSÓKAKŐ IDŐSEK OTTHONA
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Barkócaberkenye Hírek
KÁLVÁRIA
A Csókakői Kálvária helyreállítását célozta meg több szervezet és
magánszemély. Az egykori Csókakői
Kálváriát, ami a Rákóczi Ferenc utcában állt a Szovjet tankok 1945 márciusában rombolták le. Egyesületünk
vezetése úgy döntött, hogy a kezdeményezésnek szervezeti keretet adva
megkezdjük a gyűjtést a helyreállítás
költségeinek közadakozásból történő
finanszírozására. Az új Csókakői Kálváriát, 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 beépítései és a kialakult forgalom miatt 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 Várkápolnába. 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 fedezete már rendelkezésre áll. Továbbra is
várjuk a támogatást, hiszen még a felállításnak is jelentős költségei vannak,
illetve szeretnénk világítást is kiépíteni 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 szeretné segíteni vállalásunkat a következő bankszámlára történő utalással teheti meg támogatását a cél érdekében.

CSÓKAKŐI BARKÓCABERKENYE EGYESÜLET
BANKSZÁMLASZÁM:
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

Borrendi Hírek
A METSZÉS
Megkezdődött a metszési szezon, a
szőlőkben megjelentek a gazdák, hogy
megfiatalítsák ültetvényeiket a minél jobb minőségű és minél nagyobb
mennyiségű szőlőtermés érdekében.
Borrendünk néhány alapvető ismeretet
szeretne röviden megosztani a Csókakői Hírek olvasóival a metszéssel kapcsolatban.
A metszést akkor lehet elkezdeni,
amikor nagyobb fagyoktól már nem
kell tartanunk, de ne halasszuk addig,
amíg a nedvkeringés megindul és a
metszési felület „könnyezni” kezd. A
metszés előtt végezzünk rügyvizsgálatot: a termőrügyet éles késsel (zsilettpengével) a hosszanti tengelye mentén
vágjuk ketté. Ha a metszési felület
halványzöld, nem barna, akkor a rügy
ép, belőle egészséges hajtás fejlődhet.
Ha a metszési felület csúcsi része elbarnult, akkor a rügy károsodott, de
kedvező körülmények között még
hajtást és azon fürtöt fejleszthet. Ha a

rügy alapja, vagy a teljes metszési felület elbarnult, akkor a rügy nem fog
kihajtani. A metszés mértékét a rügyek
épsége alapján kell eldönteni.
Ne terheljük túl
Először az elszáradt, letermett
csonkokat, idősebb fás részeket kell
eltávolítani és ezután kerül sor a termőcsapok megmetszésére. Vannak
rövid csapon termő fajták, mások csak
hosszú csapon vagy szálvesszőn hoznak kielégítő fürttermést. Általános
szabály az, hogy a termőterület minden négyzetméterén 20-30 ép, egészséges rügy maradjon meg. Ez éppen
elég ahhoz, hogy jó termést takaríthassunk be! A túlterhelés kockázatos
módszer, mert a mennyiség csak a minőség rovására fokozható.
Érdemes „váltani”
Az úgynevezett váltómetszés módszerét alkalmazzuk, vagyis a kétéves
csapon két vessző maradjon meg, a

többit vágjuk le. A megmaradó két
vessző közül a felső állású lesz a termőcsap, amelyen – a fajtától függően
– 4-10 rügyet hagyunk meg. Az alsó
állású vesszőt két rügyre metsszük
vissza: ez az ugarcsap. A következő
évben a le-termett termővesszőt levágjuk, az ugarcsapon levő két rügyből
fejlődött vessző közül pedig a felső
lesz a termővessző, az alsó az ugarvessző.
A metszés kissé bonyolultnak látszik, de némi gyakorlattal könnyen
elsajátítható.
Csókakő,

2022. március 16.
Szent Donát Borrend
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Polgárőr Hírek
SEGÍTETTÜNK A KÁRPÁTALJAI,
ÉS UKRAJNAI MENEKÜLTEKEN
Mindenki előtt ismert, hogy 2022. február 24-én kitört a második orosz-ukrán háború. Az orosz-ukrán háború jelentős mértékű menekülthullámot indított el felénk.
Mint ismeretes Csókakő, épp az elmúlt hetekben írt alá együttműködési, testvértelepülési megállapodást
Nagymuzsaly Községgel, így mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy az
elsők között kell hogy segítsünk a bajbajutottakon. A Csókakői Polgárőrség
segítségével a határra két alkalommal
három kisteherautónyi szállítmány
adományt vittek polgárőreink. A rakomány főként tartós élelmiszer, ruha,
cipő, matracok és takarók voltak. Ezek
a szállítmányok a magyarországi oldalra magyar településekre Tiszabecsre, Tivadarra, Fehérgyarmatra érkeztek be, közvetlenül a rászorulóknak
adtuk át az ottani vezetés segítségével.
A polgárőreink az első fuvart két nappal a háború kitörését követően már
február 26-án célba jutatták, a kisteherautót polgárőrtársunk Hartl István
ajánlotta fel. A tehergépkocsival három polgárőr utazott a határra, Pálmai
Viktor, Finánc Imre és Finánc Imréné
Marcsi. A tiszabecsihatárátkelőhöz érkeztek be először polgárőreink, ahol az
elmondásuk szerint, áldatlan állapotok
uralkodtak. A második fuvart a polgárőr kisbusszal, valamint a csókakői önkormányzat kisteherautójával bonyo-

lítottuk le. Március 05-én indultunk el
a Művelődési Háztól polgármesterünk
Fűrész György eligazítását követően
az újabb adományokkal, amit előtte
való nap a kocsikra felpakoltunk. A
második fuvar célba juttatását Pálmai
Viktor, Pálmainé Hartl Andrea, Finánc
Imre, Finánc Imréné Marcsi, Csöngedi
István, Csöngedi László és Guszter János segítette.
A két autós konvojunk Székesfehérvárról Fehérgyarmatra szállított el
segélyszállítmányt, illetve Tivadar településre vittük be a csókakőiek adományát, ahol 57 menekült beregszászi
járásból oda szállított menekült gyereket kell majd a helyieknek ellátniuk.
Az adománygyűjtő akcióban a Csókakő Községi Önkormányzat mellett a
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság is részt
vett. A Csókakői Önkéntes Tűzoltóság
tagjai is adományokkal segítették a
közös akciót, az önkormányzat pedig
gépjárművet biztosított, valamint az
üzemanyagot és az autópályamatricát
is megvásárolta, valamint biztosította a gyűjtés helyét. Az adományokat
hivatali időben fogadtuk a polgármesteri hivatalban, hétfőn, kedden,
csütörtökön reggel 7 órától, délután

15 óra 30 percig, szerdán reggel 7
órától, délután 17 óráig, pénteken
reggel 7 órától 12 óráig, így a hivatali
dolgozók is bevonásra kerültek a segélyakcióba. Március 6-án a bodajki,
balinkai valamint a Művelődési Házban maradt csókakőiadományokat
a bodajki Faragó Gábor kisteherautójának segítségével, Faragó Gábor,
Weiger Lajos és Jelena László juttata
el a határontúlraNagymuzsalyra.
Mindent sikerült végül felpakolnunk, ám két matrac már nem fért be
a bodajkiak teherautójába. Ezeket a
matracokat a Móri Önkormányzatnak ajánlottuk fel, mivel tudtuk, hogy
szombaton 41 menekültet fogadtak be.
Hétfőn Csöngedi Attila a községgazdálkodás vezetője szállította át a régi
Mozi Épületébe a két matracot, így
minden segélyszállítmány célba ért,
segítendő a rászorultakat.
Ezúton is köszönjük az elmúlt hetekben tanúsított együttérzést, segítő
szándékot, összefogást, az adományokat mindenkinek! A hölgyeknek pedig
boldog nőnapot kívánunk!
Csókakő, 2022. március 8.
Csókakői Polgárőrség

Tűzoltó Hírek
A tűzgyújtás szabályai erdőterületen, és az erdőtől 200 méteres távolságban
Az elmúlt hetek rendkívül száraz
időjárása miatt országos tűzgyújtási
tilalmat rendeltek el. A tilalom értelmében az erdő határától számítva 200
méteren belül tilos a tűzgyújtás. A következő szempontokra kell figyelemmel lenni, ha mégis tűzet rakunk. A

legfontosabb szabály az, hogy a nyílt
lángot nem szabad őrizetlenül hagyni! Az erdőgazdálkodók a parkerdők
területén turisztikai célból tűzvédelmi
szempontból állandó és biztonságos
tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A
kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve
az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről gondoskodni. A kialakított tűzrakó helyen a

tűzvédelmi rendelkezések betartásával
bárki jogosult tüzet rakni.
Tűzgyújtásra kijelölt tűzrakó hely
Az erdőben kiránduló személyek
csak a kijelölt tűzrakó helyeken gyújt-
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hatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett.
• a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely
környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni
az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
• fel kell készülni a tűz eloltására, ha
feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz,
homok, lapát),
• a tüzelés befejezését követően a tüzet
gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt
lehetőleg földet kell szórni a hamura.
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő
tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult.
Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az erdőgazdálkodási
tevékenység keretében végzett égetés
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az
illetékes tűzoltósághoz be kell jelenteni.
Az erdőterületen végzett égetés
részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.)
ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett
természeti területen lévő erdőben - a
kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével - tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el.
Tűzgyújtási tilalom idején TILOS
TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az
ezektől mért 200 méteres körzetében
lévő külterületi ingatlanokon.
Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút
és közút menti fásításokat, valamint a
parlag és gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási
tilalom az erdők és fásítások környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének
és terjedésének fokozott veszélye miatt
ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése

és annak visszavonása a meteorológiai
körülményektől, az erdőben található
élő és holt biomassza szárazságától és a
keletkezett tüzek gyakoriságától függ.
A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást
ad az országos közszolgálati média, valamint az érintett hatóságok a hivatalos
honlapjukon közzéteszik a tűzgyújtási
tilalomról szóló határozatot és térképet.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és
számos egyéb hasznos információval a
www.erdotuz.hu weboldal, valamint az
onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapon napi frissítéssel megtekinthető az
aktuális állapot.
Avar és kerti hulladék égetése
A kerti hulladék égetése a hatályos
jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás
alól az önkormányzat helyi rendeletben
felmentést adhat, ebben szabályozza az
égetés feltételeit, körülményeit. A helyi
önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy
mikor lehet a kertben égetni. Amen�nyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem
szabad avart és kerti hulladékot égetni.
Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő
használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.
Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása
az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg.
Ezek röviden a következők:
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni
az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat,
hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
• a tevékenység befejezését követően a
tüzet gondosan el kell oltani, meg kell
győződni arról, hogy elaludt;
A tüzek 99 százalékát mi emberek
okozzuk, ezért az erdőtűz és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.
eldobni ? 1 másodperc
eloltani ? 100 óra
helyreállítani ? 100 év

Segítsd az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyelj az
alábbiakra:
• Soha ne dobj el égő cigarettacsikket!
• Erdőben csak a kijelölt helyen gyújts
tüzet!
• Gondosan oltsd el a tüzet, használj
hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szél visszagyújtja!
• Igyekezz a kertedben is csak akkora
tüzet rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat!
• Tartsd be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
• Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
Budapest, 2013. március
Országos Tűzmegelőzési Bizottság
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Erdészeti Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Vonatkozó jogszabályok:
• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
• 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a
levegő védelméről
• önkormányzati rendeletek
Sajnos a tűzvédelmi feladataink
mellett humanitárius segítségnyújtásban is részt vettünk. Csatlakoztunk az
önkormányzat és a Csókakői Polgárőrség humanitárius segélyakciójához.
Tagjaink segítségével sikeres gyűjtést szerveztünk, illetve 2022. március 6-ánNagymuzsalyba Weiger Lajos
egyesületi elnökünk, aki önkormányzati képviselő is, valamint Jelena László önkormányzati képviselő és Faragó
Gábor bodajki önkéntes egy 3.5 tonnás
csókakői, bodajki és balinkai adományt
juttatott célba Kárpátalján.
A polgárőrség által, és az önkormányzat, valamint a tűzoltóink közreműködésével felpakolt adomány
maradéktalanul célba értek a rászoruló
menekültekhez. Ezúton is köszönjük a
felajánlást és az önkéntesek munkáját!
Csókakő, 2022. március 8.
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság
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Egyházi Hírek
Március 14-én, hétfő este fél 8
órától ünnepi zeneikoncertet tartunk a
bodajki plébánia emeleti szalon termében Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész csembalójátékával. A koncert
után megtekinthetőek a magyar koronázási ékszerek másolatai. A belépés díjtalan, adományokat a kegyhely fenntartására köszönettel fogadunk. Szeretettel
várunk Mindenkit!
Március 14-én közös kirándulásra,
túrára hívjuk mindazokat, akik szeretnének találkozni a jó Istennel a természeten keresztül. Indulás hétfőn reggel 9 órakor bakonykúti templomtól,
várható érkezés a délutáni órákban az
indulás helyére. A túra során a Bakony
legvadregényesebbszurdokát a Burokvölgyet járjuk be. Kérjük élelemről,
mindenki maga gondoskodjék. (A túra
közepes nehézségű lesz.)
A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (mai vasárnap)
tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól
elmélkedés, szentolvasó, körmenet,
18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő
napon való részvételre!
Jövő vasárnap Szent Józsefhez kötődően a liturgiák végén megáldjuk az
édesapákat.
Bodajk
A templombejáratnál a két ajtó

„A felhőből szózat hallatszott: ’Ez az én választott Fiam, őt
hallgassátok!” - Lk 9,35

közötti területen felcímkézett perselyben gyűjtünk a háború menekültjeinek pénzadományt. Az összegyűlt
összegeket, személyesen juttatjuk el
a szükséget szenvedők ellátására. Köszönjük adakozásukat! Eddig több mint
250.000.- Ft adomány gyűlt össze, amit
már továbbítottunk is a szükséget szenvedők megsegítésére.
Jövő szombaton az esti szentmisében Arany Ferenc diakónus atyát kértük
fel nagyböjti lelkigyakorlatosbeszédre,
különösen is készülve az idei pappá
szentelésére és újmiséjére.
Márciustólnagyböjt péntekjein, a
fél 6 órakor kezdődő keresztút után a
szentmisét a kálvária kápolnában imádkozzuk. Szeretettel várunk Mindenkit!
Március 15-én délelőtt fél 10 órakor
lesz szentmise a kegytemplomban, melyen különösen is imádkozunk a békéért és hazánkért.
Március 15-én este fél 8 órakor rövid testületi ülésre hívjuk a képviselőtestületi tagokat a plébániára.
Csókakő
Tovább folytatódott a Szent Donát Plébániatemplom felújítása. Karácsonyra sikerült befejezni a templom
külső vakolatának festését, és a faljavításokat. 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 lakosokat, támogatókat, hogy
segítsenek tervünk megvalósításában.
A gyűjtést Fűrész György polgármester koordinálja és végzi, kérjük forduljanak hozzá ezügyben akár személyesen is bizalommal, illetve ha megtehetik akkor a vezércikkben is leközölt
OTP számlaszámra lehet utalni az óra
elkészítéséhez szükséges támogatásokat. Fűrész György beszámolója szerint,
eddig 24-en csatlakoztak a felhívásunkhoz és jelentős összegeket adtak át és
utaltak a számlára, ám még mindig nem
gyűlt össze a toronyórára az összeg, éppen ezért kérjük híveinket, hogy ha van
lehetőségük rá, akkor támogassák ezt a
szép ügyet, amivel hozzájárulhatunk
ahhoz, hogy templomunk megújuljon,
hitet tehetünk a kereszténység mellett,
és a közösségünket is tovább erősítheti
a közös áldozatvállalás.
Fűrész György OTP BANK
11773360-00982258 közlemény: Toronyóra támogatás 2022.

Támogatásukat, segítségüket ezúton is köszönjük!

Közös programok
Dátum Időpont
13. v.
14. h.
15. k
20. v.

17.00
9.00
19.30
19.30
16.00

Helyszín
Március
Bodajk - Segítő Szűz Mária kegytemplom
Bakonykúti
Bodajk plébánia - emeleti szalon
Bodajk plébánia
Templomainkban
Bodajk

Liturgikus elmélkedés
Nagy
Szent
Leó
pápa
beszédeiből(Sermo 51, 3-4. 8: PL 54,
310-311. 313)
A törvényt Mózes közvetítette, a
kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által lett

Esemény
Fatimai engesztelés
Ifjúsági kirándulás, családos túra Burok-völgy
Csembaló koncert
Képviselő-testületi ülés
Édesapák megáldás
Elsőáldozók felkészülése - I. Bűnbánat

Az Úr feltárja dicsőségét a választott tanúk előtt: testét, mely éppen
olyan test, mint a miénk, oly tündöklő fényességbe öltözteti, hogy arca
ragyog, mint a nap, ruházata pedig
szikrázóan fehér, mint a hó. Színeváltozásával elsősorban azt akarta, hogy
tanítványai szívében ne verhessen gyö-

keret a botránkozás a keresztje miatt;
és az a megaláztatás, amelyet szenvedésével együtt önként vállalt, meg ne
zavarja hitükben azokat, akik előtt feltárta az elrejtett méltóság nagyságát.
Másodszor, de nem kisebb gondoskodással az Egyház reménységét alapozta meg: ismerje fel Krisztus egész
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teste, hogy milyen változás vár rá, a
tagok pedig remélhessék, hogy ugyanabból a dicsőségből részesednek,
amely már a főt körülragyogta. Erről
beszél az Úr, amikor dicsőséges eljöveteléről jövendöl: Akkor az igazak
ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk
országában (Mt 13, 43). Ugyanerről
tanúskodik Szent Pál apostol is: Ennek
az életnek a szenvedései nem mérhetők, véleményem szerint, az eljövendő
dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk (Róm 8, 18). … Hirdetésében megegyezik az Ó- és Újszövetség
hangja, és az evangélium tanításával
versengve szólnak az ősi kor hírnökei.
Mind a két szövetség lapjai egymást

erősítik. Akit titkok fátyolába burkoltan ígértek meg az ószövetségi előképek, azt a jelen dicsőség nyilvánvaló,
szemmel látható ragyogása mutatja
be; igen, a törvényt Mózes közvetítette, mondja Szent János, a kegyelem
és az igazság azonban Jézus Krisztus
által lett osztályrészünk (Jn 1, 17).
Benne teljesült be a prófétai előképek
ígérete és a törvény előírásainak célja; jelenlétével igazolja a prófétákat,
kegyelmével teljesíthetővé teszi a parancsolatokat. A szent evangélium hirdetése szilárdítsa meg tehát mindnyájatok hitét, és senki se szégyellje többé
Krisztus keresztjét, mert ezzel váltotta
meg a világot.Ezért senki se féljen, ha

szenvednie kell az igazságért, és senki
se kételkedjék az ígéretek teljesítésében, mert az a dolgok rendje, hogy a
munka után következik a pihenés, s a
halál kapuján át vezet az út az életbe.
Hiszen ő elvállalta szegényes létünk
minden nyomorúságát, és így az ő erejével majd mi is legyőzzük azt, amit ő
legyőzött, és elnyerjük azt, amit ígért,
csak tartsunk ki az ő megvallásában
és szeretetében. Mert akár parancsok
teljesítéséről, akár megpróbáltatások
elviseléséről van szó, mindig csendüljön meg a fülünkben az említett szózat,
az Atya szava: Ez az én szeretett Fiam,
akiben kedvem telik, őt hallgassátok
(Mt 17, 5).

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva;szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00;csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30
Tel: 22/410-039 • www.bodajkikegyhely.hu • e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Vár Hírek
„Megválasztotta új elnökét a
csókakői Várbarátok Társasága
A Várbarátok Társasága 27 éve,
1995- ben alakult. Első elnöke a helyi
általános iskola akkori igazgatója, Sörédi Pál lett, aki rengeteget tett azért,
hogy a vár új életre keljen. Sörédi Pál
a társaság múlt heti közgyűlésén lemondott tisztségéről.
Csöngedi Károly, a 27 éve működő egyesület új vezetője a kezdetektől
fogva kiveszi részét a várépítési munkákból
„Pali bácsi, ez az egész nélküled
egyáltalán nem jöhetett volna létre!”
– írta a falu polgármestere, Fűrész
György, aki közösségi oldalán számolt
be a változásokról, és bejegyezésében
egyben meg is köszönte az eddigi elnök áldozatos, több évtizedes munkáját. Az új elnök Csöngedi Károly lett,
akit a csókakőieknek nem kell bemutatni, hiszen sok más mellett hosszú
évek óta várlovag a Várbarátok Társaságában, korábban volt önkormányzati képviselő, tevékenykedett a helyi
futballklubban, és polgárőrként is segítette a települést. 2020- ban Csókakőért Érdeméremmel jutalmazták.
– Pali bácsi döntése minket is némileg meglepett, még akkor is, ha a

vezetőség mandátuma amúgy most
járt le. Igaz, nekem szólt néhány hónapja, és arra kért, gondolkozzak el
azon, vállalnám-e az elnöki teendőket
a továbbiakban. Gondolkoztam, ám
mégsem vettem annyira komolyan a
kérdést, így kicsit én is meglepődtem
a döntésén – mondta az új elnök, aki
hozzátette, a vezetőség megbízatása
amúgy rendesen öt évre szól, de most
a járványidőszak miatt ez kitolódott.
A szombati közgyűlés két jelölt közül választhatott, a másik jelölt Bokor
Elemér volt. A szavazás szoros eredménnyel zárult, de 22-21 arányban
Csöngedi Károly javára dőlt el, aki
tehát a következő ötéves ciklusban
a Várbarátok Társaságának elnökeként folytatja. – Már a szavazás előtt
megegyeztünk lovagtársammal, hogy
eredménytől függetlenül igyekszünk
felosztani majd a munkát egymás között, ugyanis mind a ketten aktívan
dolgozunk még, és munka mellett nehéz a sok feladatot egyedül végezni.
Arra gondoltunk – és ez újdonságot
jelent a társaság életében, eddigi működésében –, hogy beterjesztünk egy
javaslatot a várlovagok vezetőségéhez
alelnöki pozíció létrehozására.
Így a feladatok megoszthatók –
fűzte hozzá Csöngedi Károly, aki

hozzátette, Sörédi Pál – ugyan nyugdíjasként, de szintén más, önként vállalt feladatok mellett – rengeteget dolgozott, és annak is nagyon örül, hogy
nem vonult vissza teljesen: a továbbiakban tapasztalataival, tanácsaival
segíti majd az új elnökség munkáját.
A munka mennyisége idővel dagadt
ekkorára, részben, mivel ma már jóval
előrébb tart a vár feltárása és rekonstrukciója, mint annak idején, részben a
civil törvény változásai miatt, amelyek
új feladatokat adtak. Ugyanakkor az
utóbbi időben megjelentek különböző
pályázati lehetőségek is, amik nyilván
hasznosak, de szintén sok adminisztrációval járnak.
Aki azt hiszi, hogy a végéhez közeledik a vár felújításával kapcsolatos
projekt, bizony téved! Számos elképzelés van még, amit szeretnének megvalósítani. Aktuálisan tetőt húznának a
fellegvár egy része fölé, illetve elkezdenék az alsó vár területén legutóbb
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feltárt épületmaradványokat érintő
állagmegóvási munkákat. – Ha lenne
rá pénz. Az elmúlt két évben ugyanis
a járvány elleni védekezés miatt többek között a várak felújítására szánt
összegből is elvontak. Abban reménykedünk, hogy a választásokat követően ismét lesznek olyan források – nem
néhány millió forintról beszélünk –,
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amiből nekünk is jut majd. Hosszú
távon úgy tervezzük, hogy az alsó várat is felépítjük, látogathatóvá tesszük
– árulta el Csöngedi. A várra fordított
idő, pénz és energia – minden hónap
utolsó szombatján továbbra is társadalmi munkában gazolnak, terepet
rendeznek, takarítanak a társaság tagjai – láthatóan nem vész kárba, hiszen

a csókakői vár népszerűsége töretlen.
Az elmúlt hosszú hétvégén is rengetegen látogattak a várhoz, ahová a
belépés egyelőre ingyenes, de vannak
elképzelések arra, hogy hosszú távon
bevétel is legyen a község látványosságából, ne csak kiadás.”
Csókakő, 2022. március 16.
Borsányi Beáta,
Forrás: Fejér Megyei Hírlap

Mosoly Stúdió Hírek
Mosoly Stúdió - Lélekcseppek
„Van, aki boldognak tűnik. Ők a
legtöbbször egyszerűen nem gondolnak bele a dolgokba. Mások terveket
szőnek: lesz egy férjem, házam, két
gyerekem, egy hétvégi házam.
És amíg ezzel vannak elfoglalva,
olyanok, mint a bika, aki a torreádort
üldözi: ösztönösen cselekszenek, csak
mennek a fejük után, anélkül, hogy látnák, hol van a valódi cél. Megszerzik
az autójukat, talán még Ferrarijuk is
lesz, és azt hiszik, ez az élet értelme.
Soha nem is teszik fel a kérdést maguknak. De a szemükben látom, hogy
belül szomorúak, és még csak nem is
tudnak róla. „ Paulo Coelho
Szükségleteinknek eleget kell tennünk.
Ám a földi létezéshez és a tiszta
boldogsághoz viszonylag kevés dologra lenne szükségünk.
Viszont a személyiségbeli zavaraink, a téves világképünk, a fogyasztói
társadalom hipnózisa, a túlértékelt
külsőségek, illetve gyakran az energiátlan állapotaink miatt, egy folytonosan visszatérő hiányérzettől szenvedünk.
„Ez kell, meg az kell, ezt muszáj
megvenni, és enélkül nem bííírom ki,
és nekem erre szükségem van, hiszen
minden „normális” ember így él, ez a
minimum! „ ...stb.stb.
Amikor önmagadra találsz, a lelked békére lel, rájössz, hogy mennyivel kevesebb dologra van valójában
szükséged a boldog hétköznapokhoz.
Amikor már nincs benned a „szükség”, akkor esélyed lesz megtapasztalni a valódi bőséget, és akkor már akár
játszhatsz az eddig nélkülözhetetlennek hitt dolgokkal is.

De már nem attól leszel elégedett.
Eltűnt az „ez kell” kényszere.
Azok már valóban csak játékok
maradnak, eszközök, nem pedig az
illékony boldogságod és pillanatnyi
lelki békéd feltételei.
Megtaláltad a valódi belső mosolyodat.
Az pedig mindig benned van!
Vank Tibor írását szeretném ide
kapcsolódóan megosztani veletek, valakiről, aki megtalált a lelki békéjét.
„Bocsánat ha kicsit hosszú leszek,
de tiszteletből szeretném bemutatni
egyik régi ügyfelem.
Egy középkorú vékony, jóképű
srác. Mozgássérült.
Valamikor ugyanolyan életet élt
mint mindannyian. Focizott, lovardában dolgozott, és a világhírű magyar
versenylovakat gondozta, futtatta a
kifutón.
Aztán egy lovas baleset miatt meg
kellett műteni. A műtét sajnos nem sikerült.
Azóta nagyon nehezen közlekedik.
Oszloptól oszlopig bottal a kezében.
Csak pár métert és azt is fájdalmakkal.
Ami viszont rám nagyon nagy hatással van, az az élethez való hozzáállása. Ahogy beszélgetés közben sorolja azt, mi mindent csinál.
Traktorba „ugrik” ahogy ő mondta, aztán aratásnál, betakarításnál kint
van a szántóföldön. Szállít, arat, vet és
még állatokat is tart otthon.
A felesége elhagyta őt. A hitelét fizeti, és gondoskodik a fiáról.
Csak néztem és hallgattam...nem
sajnálkozva, inkább megszégyenülve.
Mi, egészségesek tele vagyunk panasszal.
Mindent mindenre fogunk, áthárítva a saját felelősségünket másokra.

Boldogságunk hiányára millió kifogásunk van.
Aztán itt ez a fiatal férfi. Lebénulva.
És küzd, dolgozik, az adott helyzetből a legjobbat hozza ki.
Hat év telt el azóta. Nemrég újra
itt járt nálam, és nagyon jót beszélgettünk. Amíg egyik kezével a vállamba
kapaszkodva, másikkal a botjára támaszkodva tudott csak a székig eljutni, addig is tele reménnyel mesélt az
életéről.
Elmesélte később, hogy mennyire
nehéz gyermekkora volt a részeges
apja mellett, aki megalázóan verte.
Azt is mondta, ő csodás apa szeretne lenni, és az is. A 18 éves fiával nagyon mély kapcsolatuk van jelenleg.
Ma is traktort, autót vezet, és
ugyan közelebb van a hatvanhoz mint
az ötvenhez, tele van tervekkel és reménnyel a jövőjével kapcsolatban.
Így, hogy nem tud gyakorlatilag járni.
Elégedett és energikus!
Ha tehetném, bemutatnám Őt
azoknak a folyamatosan panaszkodó,
magukat sajnáló embereknek, akik
elégedetlenek a saját helyzetükkel és
ezért mindenki mást hibáztatnak önmagukon kívül.
Nekem ez a baráti beszélgetés többet jelentett mint bármilyen motivációs előadás. Élettel teltem meg. „
Klein Lisa
www.mosoly-studio.hu
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Sport Hírek
ÚJRA MEGRENDEZTÜK A CSÓKAKŐI SAKK
BAJNOKSÁGOT
Csókakőn 2022. február 27-én vasárnap újra megrendeztük a Csókakői Sakk Bajnokságot, amit 103 évvel rendeztek meg először községünkben. A versenyen 8 fő vett
részt. A bajnokságot Kis Miklós nyerte meg, s ő lett a legjobb senior versenyző is, a második helyezést Steiner László érte el, a harmadik helyet Vass Zoltán szerezte meg. A
legjobb ifjúsági sakkozó címet Kiszely Ábel nyerte meg, a
legjobb női sakkozó címet pedig Könnyű Melinda vihette
haza. Gratulálunk az elért eredményekhez!
Csókakői Sakk Bajnokság végeredménye 2022
1. Kis Miklós 13 pont
2. Steiner László 11 pont
3. Vass Zoltán 8 pont
4. Kiszely Dávid 8 pont
5. Kiszely Ábel 5.5 pont
6. Kiszely Vince 4.5 pont
7. Guszter János 3.5 pont
8. Könnyű Melinda 2.5 pont

ÚJRA PATTOGOTT A PING-PONG LABDA
CSÓKAKŐ
Megtartottuk immár 62. alkalommal a Csókakői Asztalitenisz Bajnokságot 2022. március 5-én szombaton 10 fő
részvételével. A bajnoki címet Csöngedi Máté nyerte meg
100 %-os teljesítménnyel, azaz 9 győzelemmel. Ezüst érmet szerzett Kiss Ferenc Balázs, Bronz érmes és egyben a
legjobb ifjúsági női versenyző Pálfi Tímea lett. A legjobb
ifjúsági fiú versenyző díjat Magda Milán nyerte el, a páros
verseny bajnokai pedig Csöngedi Máté és Kiszely Vince
lettek. A verseny díjazottainak ezúton is gratulálunk!
Csókakői Asztali Tenisz Bajnokság 2022
1. Csöngedi Máté 9 pont
2. Kiss Ferenc Balázs 7 pont
3. Pálfi Tímea 6 pont
4. Magda Milán 6 pont
5. Kiszely Vince 5 pont
6. Kiszely Dávid 4 pont
7. Kiszely Ábel 4 pont
8. Kiss Ferenc Zalán 3 pont
9. Könnyű Ákos 1 pont
10. Szabó-Monok Kirill 0 pont
Páros verseny
1. Csöngedi Máté-Kiszely Vince 2 pont
2. Kiszely Ábel-Kiszely Dávid 1 pont
3. Szabó-Monok Kirill-Fűrész György 0 pont
Csókakő, 2022. március 17.
Fűrész György

