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Tisztelt Csókakőiek!
Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy az önkormányzat az idei
évben megrendezi a Csókakői Majálist fent a Jordán Parkerdőben a futballpálya mellett. A Csókakői Majálist 2022. május 7-én szombaton
szervezzük meg. A majálison délelőtt főzőversenyt rendezünk, ahová
várjuk a helyi csapatok, civilszervezetek jelentkezését. A főzőversenyre
nevezési díj nem lesz, de az alapanyagot mindenki maga biztosítja.
A Majálison a programjainkkal készülünk kicsiknek, nagyoknak egyaránt, szeretnénk igazi családi programokat biztosítani, vetélkedőkkel,
népi fajátékokkal, versenyekkel,
kulturális programokkal. A nap végén pedig Viking Bulit szervezünk.

Figyeljék majd a részletes program
plakátokat, a facebook oldalainkat,
további információ:
www.csokako.hu
Mindenkit várunk a Csókakői
Majálisra szeretettel!
Végezetül szeretném megköszönni, hogy ennyien részt vettek az
országgyűlési választásokon. Külön
köszönöm a HVB tagjainak, a pártok delegáltjainak és a HVI munkatársainak a munkáját, hiszen ők biztosították a szabad választójog gyakorlásának feltételeit! A választók
döntöttek, hogy a következő négy
évben melyik pártok vezessék az országot. A választáson az is kiderült,
hogy a jelenlegi kormányzó pártok
újra 2/3-os többséget kaptak, immár

negyedszer. Ez az eredmény annyira fölényes, hogy kár túlörülni, vagy
kár túlszomorkodni az eredményt.
Mi, csókakőiek itt élünk a Vértes
lankáin, nekünk itt van feladatunk.
Túl kevesen vagyunk mi magyarok
ebben a nagy világban, hogy némi
véleménykülönbség okán, ne szeressük, ne támogassuk egymást!
Épp ezért azt kívánom, hogy legyen béke, és barátság, együttműködés közöttünk, s legyen mindenki
Csókakő párti, lokálpatrióta, hazafias magyar, bármely oldalon is áll!
Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! Hajrá Csókakő!
Csókakő, 2022. május 5.
Fűrész György polgármester
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Önkormányzati Hírek
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022 ÉS NÉPSZAVAZÁS 2022
Először is szeretném megköszönni
a magas részvételt a csókakői választópolgároknak! Nagyon örültem, hogy
ennyien részt vettek a választásokon és
éltek demokratikus jogaikkal! Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a HVB tagjainak áldozatos munkáját, a pártok delegált felügyeletét,
önzetlen segítségét, hogy őrködtek a
választás tisztasága felett, s köszönöm a
HVI munkatársainak szakszerű munkáját, amivel segítették a HVB-t a választások lebonyolításában. Törő Gábor országgyűlési képviselőnek pedig gratulálunk az elért eredményéhez, jó munkát kívánunk a parlamentben. A 2022.
április 3-i országgyűlési választásokon
a következő eredmények születtek:
Csókakőn a listás szavazáson az
1219 szavazóból 921 szavazó vett részt
75.55%-os részvétel volt. A választásokat Csókakőn a FIDESZ-KDNP közös
listája és egyéni képviselője nyerte az
országos szavazáshoz hasonlóan. A listás szavazáson 910 érvényes szavazat
volt, 11 szavazat érvénytelen lett. Az
összes szavazatból a kormánypártok
FIDESZ-KDNP listája 545 szavazatot
kapott, tehát 59,89%-al nyertek. Második az Egységben Magyarországért
közös listája lett ők 238 szavazatot
kaptak 26,15%-ot értek el. Harmadik
a Mi Hazánk Mozgalom volt, ők 71
szavazattal, 7,8%-otértek el. Negyedik
helyet az MKKP szerezte meg, ők 38
szavazatot értek el, ami 4,18 %-os eredmény lett. Ötödik helyen a Normális
Párt végzett, 13 szavazatot kapott, így
őket 1,43 %-nyiszavazónk támogatta az
ő politikájukat. Az MEMO 4 szavazatot
kapott Csókakőn 0.44 %-ot szereztek. A
nemzetiségi listáknál az MNOÖ 1 szavazatot ért el, 0.11% az ORÖ pedig 0
szavazatot kapott, így ők 0 %-ot értek
el. Az érvénytelen szavazatok száma 11
volt.
Csókakőn az egyéni jelöltek szavazásán az 1219 szavazóból 921 szavazó
vett részt, ami 75.55%-os részvétel volt.
Az egyéni jelöltek szavazásán 911 érvényes szavazat volt, 9 szavazat érvény-

telen lett, egy szavazó lapot pedig nem
dobtak be az urnába. A választásokon
Csókakőn a Fejér 02-es választókerületben a FIDESZ-KDNP közös képviselőjelöltje Törő Gábor nyerte meg a választást, aki Csókakőn 550 szavazattal,
60.37 %-os támogatottsággal az első
helyen végzett. Második helyet szerezte meg 246 szavazattal az Egységben
Magyarországért közös jelöltje Fazakas
Attila, aki így a szavazók 27 %-ának támogatását kapta meg. Harmadik lett az
Mi Hazánk Mozgalom jelöltje Schmidt
Roland, aki 68 szavazatot kapott, így elérve a 7.46 %-os támogatottságot. Negyedik helyre futott be az MKKP jelöltje Dr. Varga Eszter, aki a csókakőiektől
34 szavazatot kapott, így 3,73 %-ot ért
el. Ötödik helyen végzett a Normális
Párt jelöltje Fogarasi Márta, aki 9 szavazatot gyűjtött be, így érve el az 0.99
%-ot. Hatodik helyet szerezte meg a
MEMO jelöltje Huszti Mária Rozália,
aki 4 szavazatot gyűjtött és 0.44 %-ot
ért el. Hetedik helyen végzett a Munkáspárt és az ISZOM Párt közös jelöltje
Veres Péter, aki 0 szavazatot gyűjtött
be, így 0 %-át érte el. Csókakőn 10-en
nem találtak alkalmas jelöltet a képviselői állás betöltésére ők érvénytelenül
szavaztak,és 1 fő pedig csak a borítékot
dobta be a szavazat gyűjtő urnába, magát a szavazólapot elvitte emlékbe.
A választásokat országosan a
FIDESZ-KDNP pártszövetség nyerte
meg, s immár negyedik alkalommal
ért el 2/3-os többséget a választások
történetében. A parlament legerősebb
ellenzéki választási szövetségeként bejutott a törvényhozásba a Egységben
Magyarországért, így a szerződésük
értelmében a DK második lett, harmadik lett a Momentum, negyedik helyen
futott be a Jobbik és az MSZP, ötödik
helyen kerül be az LMP és a PM. Önálló indulóként, önálló frakciót alakíthat a
Mi Hazánk Mozgalom is, akik hét parlamenti helyet szereztek. A kisebbségek
közül teljes jogú képviselői helyet szerzett egy fő tekintetében a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
(MNOÖ). Az országgyűlés várhatóan
május 3-ig fog megalakulni. A kor-

mánypártok két frakcióban fognak politizálni, így lesz FIDESZ és KDNP
frakció. Az ellenzéki pártoknál a hírek
szerint, lesz DK, Jobbik frakció, MSZP
frakció, a Párbeszéd és az LMP még
nem tudni hová ül be, vagy esetleg közös frakciót alakítanak-e, de ami biztos,
hogy Mi Hazánk Mozgalom frakciót
alakíthat. Az országgyűlés megbízatása
2026-ig tart majd.
Országosan a népszavazás a Gyermekvédelmi törvény tekintetében érvénytelen lett. Országosan érvényesen
szavazott: 3 584 737 (45,25%), érvénytelenül szavazott: 1 591 302 (20,09%),
Nem szavazott: 2 746 178 (34,66%).
Az országos összesítés szerint a leadott
szavazatok alapján a négy kérdésre a
NEM válasz 90% fölötti győzelmet aratott, ami a népszavazás érvénytelensége
ellenére a parlamenti 4/5-ös szavazási eredmény mellé még így is komoly
legitimációs támaszt biztosít az elfogadott törvénynek. A kialakult választási
eredmény, a kormányzó pártok 2/3-os
többsége, pedig tovább erősíti a meghozott jogszabály erejét, annak ellenére,
hogy az ellenzéknek sikerült a politikai
célja, hogy érvénytelenné tegye a népszavazás eredményét. Csókakő vonatkozásában a népszavazáson érvényesen
szavazott a lakosság: 643 (52,75%),
érvénytelenül szavazott: 261 (21,41%),
nem szavazott: 315 (25,84%). Csókakőn érvényes lett volna a népszavazás,
és nálunk is 95 % körüli eredményekkel a négy NEM győzött. A lakosság
véleményét természetesen az érvénytelenség ellenére a képviselő-testület
figyelembe fogja venni az ilyen jellegű
kérdések tekintetében, s intézményeinkben a részemről is ez lesz az elvárás
a vezetőink felé.
A bejutott képviselőknek ezúton is
gratulálunk!
Csókakő, 2022. 04. 05.
Fűrész György polgármester
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Iskolai Hírek
Az elmúlt hónapok is mozgalmasan teltek iskolánk életében.
Programjaink a következők
voltak:
Iskolai keretek között ünnepeltük meg a farsangot, tombolahúzással tettük érdekesebbé. Megtörtént a 8. osztályosok középiskolába
való jelentkezése. Megemlékeztünk
a Kommunista diktatúra és egyéb
diktatúrák áldozatairól a történelem
órák keretében. Köszönjük a tantestület férfi tagjainak és a Polgármester Úrnak, hogy felköszöntötték az
iskola hölgy tagjait Nőnap alkalmából. Az 1848. március 15-i műsort
tanulóink adták elő a Művelődési
Házban, a műsor színvonalát emelte
a Barkócaberkenye Néptánccsoport
férfitagjainak verbunkja, amit felvonulás és a hősök sírjainak megkoszorúzása követett. Köszönjük Palotai Réka tanárnőnek a felkészítést, a
diákjainknak a szereplést, Guszter
Jánosnak a hangosítást, a Polgárőrségnek a rendezvény biztosítását.
Bodajki Önkormányzat pályázatának keretében tanulóink a klímaváltozás témakörében projektnapon vehettek részt, melynek a végén osztályonként tesztet töltöttek ki és nagy
örömünkre a 8. osztályos tanulók
sikeresen megoldották a feladatokat,
ezért nyertek egy ingyenes egész napos teljes ellátottságú esztergomi kirándulást. Ebben a tanévben sikeres
pályázat útján elnyertük a „Örökös
Ökoiskola” címet. Köszönjük Koósné Kenessey Évának és Bakosné
Fábián Hajnalkának az e témakörben végzett munkáját. Kordiszné
Pintér Katalin szervezésében részt
vettünk az országos „Pénz7” témahéten. Jányné Tamás Éva és Kovács
Tünde szervezésében játékos és érdekes feladatokkal, kiállítással ünnepeltük a Víz Világnapját. Moór
Zsanett leendő első osztályos tanítónő látogatást tett a nagycsoportos
óvodásoknál a Mesevár Óvodában.

A Lázár Ervin Program keretében a
4. osztályosok Iszkaszentgyörgyön,
a 3. és 5. osztályosok Székesfehérváron, a 6. osztályosok a Budapesti
Nagycirkuszban, a 2. osztályosok
Magyaralmáson színházi előadást
tekintettek meg. Asztalos Anna 7.
osztályos tanuló sikeres DSD német
alapfokú szóbeli nyelvvizsgát tett,
gratulálunk neki. A 8. osztályból 11
tanuló - Balázs Eszter, Balogh Brigitta, Fűrész Eszter, Hantos Ramóna, Hegedüs Boróka Anna, Kapos
Vivien, Magda Milán, Máhr Fanni
Kira, Simicska Kinga, Szimler Zsolt
Tamás, Tóth Bernadett- megírta a
DSD német alapfokú írásbeli nyelvvizsgát, melynek eredményére még
várunk. A tavasz beköszöntével az
udvaron nagytakarítást végetek tanulóink. Több alsó tagozatos tanulóink Radó Antal Könyvtár Olvasótermében a Meseösvény - Rajzolj egy
krumplit Agócs Írisszel programot
látogatták meg. Országos Iskolakertfejlesztési Program pályázatán sikeres iskolakert pályázati elbírálásban
részesültünk, a munkálatok szakember irányításával hamarosan megkezdődnek a hátsó udvaron. Nagy
Gábornak köszönjük szépen a hátsó
udvaron végzett tereprendezést.
Tél tanulói:
1. osztály: Molnár Áron, Nagy
Zoé, Kozma Milán, Kalauz Regina
2. osztály: Henneguet Elise,
Walde Lilien
3. osztály: Szabó Klarissza,
Nádvári Viktória
4. osztály: Tajti Luca, Sántha
Szófia
5. osztály: Kun Kristóf, Berényi
Bence, Szabó Lara, Tóth Dávid,
6. osztály: Hegedüs Boldizsár,
Lóderer Miklós
7. osztály: Asztalon Anna, Tóth
Máté
8. osztály: Tóth Bernadett, Hantos
Ramóna
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Versenyek:
József Attila Megyei és Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára által
meghirdetett „Mackómese” című
rajzpályázaton 1.-2. osztályos kategóriában kimagasló eredményt ért el
Király Bíborka és Tajti Szonja. 3.-4.
osztályos kategóriában pedig Licska
Lilla és Szabó-Monok Mara. Minden résztvevő kapott egy kis csomagot a könyvtártól.
Párizsi Magyar Iskola Egyesület
farsangi
rajzversenyén:
1. helyezést ért el Nádváry Viktória,
2. helyezést Polacsek Csaba és
3. helyezett lett Henneguet Elise.
Wass Albert meseillusztrációs
pályázatra 1113 alkotás érkezett.
A zsűri tagjai: Bányai Béla festőművész, Jószai Sándor képzőművész,
Benkő László egyesületi elnök.
Iskolánk alsó tagozatos tanulói közül a zsűri Csontos János gyurma
figuráit találta a legszebbnek.

Jelmez Elek farsangi rajzversenyén 3.-4. osztályos kategóriában
3. helyezést ért el Kósa Benjamin
4.osztályos tanulónk.
„Így közlekedünk vízben és levegőben” rajzpályázaton 1000 rajz közül különdíjat nyert Abért Szabolcs
4. osztályos tanulónk.
A Hebe Kft által szervezett országos 4 fordulós Böngész Advent
egyéni versenyen Fűrész Dávid
5. helyet, Bágya Dzsenifer 5. helyet
ért el.
A Hebe kft által szervezett országos egyfordulós Hallo Deutschland
nyelvi versenyen a 4. osztályos tanulók Abért Szabolcs, Pap Zsombor,
Sántha Szófia, Czikora Vince 15. helyezést ért el.
„Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a húsvét is közeleg.”
Bócz Éva
tagintézmény-vezető
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Tűzoltó Hírek
ÁPRILISI TÉL
Bár tréfás szokott lenni az április, és egy kicsit bolondos, azért azt
meg kell hagyni, hogy április 3-án
mindenkit váratlanul ért, hogy a beígért havazással érkező hó, meg is
maradt. A gondokat tovább fokozta,
hogy sokan lecserélték a téli gumikat nyárira, így vagy nem tudtak
elindulni, vagy ha elindultak, akkor
bizony komoly baleseti kockázatot
vállaltak fel. Az önkormányzat a téli
készenlétet november 1-től, március
15-ig tartja fenn, tehát ebben az időszakban bizton számíthatunk a hókotró érkezésére. Régen egyébként
ennek az időpontnak a végnapja február 24-e volt, hiszen ez a nap, a híres jégtörő Mátyás napja, de amióta
2013. március 14-én ránk tört a tél,
azóta ezt a határidőt kitolták március
idusára. Ezután, a nap után szerelik
le a traktorokról a tolólapokat, hiszen
megkezdődnek a mezőgazdasági
munkák. Ám a gazdák nem teszik el
a tolólapjaikat még, hiszen a korábbi
évek tapasztalata alapján, az április
19-én bekövetkezett hóhelyzetére
is emlékezve, készenlétben vannak
egészen április 30-ig.
A védekezés egy ilyen váratlan
esetben is tudatos, erre felkészült a
község, és a védekezéssel foglalkozó egyesületeink. Időt vesz igénybe
a kialakult helyzet felmérése, a területi, térségi kiterjedése, a rendelkezésre álló emberi, és gépi erőforrás felmérése. Tehát, ha a mindenkori polgármester tudomást szerez
mondjuk reggel 5 óra 45 perckor a
havazás által okozott fennakadásról, akkor a kialakult helyzetben az
utak, utcák áteresztő képességének,
lejtésének, az utak tapadásának és
a meteorológiai előrejelzés fényében hozza meg a döntéseit. Ezeket
a döntéseket, amennyiben szükséges
és van idő rá, a helyi önkéntes tűzoltóparancsnokkal, és polgárőr parancsnokkal is egyezteti, és értesíti

a megadott csatornákon a polgárőröket és az önkéntes tűzoltókat a tennivalókról. Utasíthatja a lakosságot is
a teendőkről, és munkára is kérheti,
foghatja őket a veszély elhárítása érdekében. Kapcsolatot tart a járási és
megyei védelmi vezetéssel. Nyilván
a vállalkozók, és a mezőgazdászok
mellett a helyi önkéntes tűzoltók és
a helyi polgárőreink is készenlétben
állnak, ha kialakul egy rendkívüli helyzet. A rendkívüli helyzetben
a polgári védelem, és az annak az
élén álló polgármester irányítja egy
jól felépített stratégia mentén a védekezést, felmérve a gépi és emberi
erőforrásait a községnek, illetve a
járásban kialakult helyzetet. A mindenkori polgármester mindig a leghatékonyabb és leggyorsabb védekezést irányozza elő, ami azt jelenti,
hogy minél kevesebb emberrel, és
gépi beavatkozással, és erőforrással igyekszik a kialakult helyzetet
megoldani, a legrövidebb időn belül.
Tehát, ha lehetséges, akkor például
2-3 centiméteres hó miatt nem riasztja a járási egységeket, igyekszik
a községgazdálkodás erőforrásaival
illetve a helyben lakókkal megoldani a problémát. Mivel a mostani kialakult helyzet nem csak bennünket
érintett, és a helyi önkéntes tűzoltóság is készenlétben volt a tűzoltó
riasztással kapcsolatban, valamint
a polgárőrség a választások rendjét
is biztosította, ezért a polgármester
kímélni akarta a helyi védelmi erőket, annak okán is, hogy a 81-esen
keresztbe fordult egy kamion Csókakő térségében és egy tehergépjármű
műszaki mentése volt folyamatban.
Nem lehetett tudni, hogy a mi mentőegységünknek mikor kell esetlegesen vonulnia, illetve több vállalkozó
akik hókotrással foglalkoztak, már a
védekezéssel voltak elfoglalva, vagy
mentették a már nyári gumikra váltott autósokat, vagy pedig a gyárak
hómentesítését végezték.

A közutakon, parkokban, sétányokon az útfenntartó, a magántulajdonú ingatlanok előtt viszont a
tulajdonos feladata a hóeltakarítás
és síkosságmentesítés a téli időszakban, vagy rendkívüli helyzetben.
Amennyiben nem érkezik meg az segítség, az ott lakóknak állampolgári
kötelessége külön utasítás nélkül is
megkezdeni a védekezést, tehát az
önkormányzati útról eltakarítani a
havat. Ez vonatkozik a lakatlan telkekre, és házakra is az utcában. Ha
valaki nyári gumival elakad, addig
az autóját félre kell tolni, és az ott
lakóknak fel kell szólítani, hogy várja meg az érkező hókotró segítségét,
és be kell vonni a védekezésbe. A
cél az, hogy a vészhelyzet és a polgármester kiadott „maradjon mindenki otthon” utasításait betartva a
hókotrónak és a védekezés erőinek
biztosítsa a szabad utat. A polgármester nem a mozgásszabadságát,
az alapvető szabadságjogait akarja
korlátozni a lakóknak, hanem védeni
akarja az emberek testi épségét, és
az anyagi biztonságát.
Amint leesik a hó számtalan vita
tárgyát képezi minden évben az,
hogy pontosan kinek a feladata eltakarítani azt? A problémát rendszerint
az okozza, hogy az ide vonatkozó
szabályokat több helyről – országos
és helyi szabályzatokból (törvényekből, vagy rendeletekből) kell összeszedni. Az utak tisztántartása esetén
viszonylag egyszerű a válasz: az
országos közútnak számító szakaszokról a Magyar Közút Nonprofit
Zrt., az önkormányzati utakról pedig
a helyhatóságnak kell eltakarítania
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a havat, ahogyan a községi parkokban és a tömegközlekedési eszközök
megállóiban is nekik kell megoldania ezt a feladatot. Csókakőn ezt
a feladatot a helyi önkormányzat a
saját kistraktorával, illetve egy helyi
vállalkozó közreműködésével végzi.
Az önkormányzat tulajdonában
és kezelésében lévő közutak gépi
hóeltakarítási és síkosságmentesítési
munkáit a polgármester irányításával
működő Csókakői Községgazdálkodás és annak vezetője koordinálja.
A téli útüzemeltetés gépi feladatait,
a közutak síkosságmentesítő anyaggal történő szórását és a hó eltakarítását pedig helyi vállalkozó illetve igény esetén a saját traktorral az
önkormányzat speciális tolólappal
felszerelt szórógéppel végzi el. A
hóeltakarítási munkát elsődlegesen a
lakosság jelzéseiből, rendőrségtől, a
mentőktől, a katasztrófavédelemtől,
valamint a Csókakői Községgazdálkodást (népnyelven: Kht.) embereitől beérkező információk alapján
szervezi meg a polgármester és annak hivatala. A munkaszervezésben
elsőbbséget élveznek a nagy forgalmú, a közösségi közlekedéssel érintett utak és az autóbuszvonalak, ezt
követik a gyűjtőutak, a meredek és
forgalmas mellékutcák és a díjköteles felszíni parkolók. Fontos, hogy a
munkák sorrendjének kijelölésekor
elsőbbséget kapnak a gyalogátkelő-

helyek, lépcsők, rámpák, valamint
buszmegállók, illetve a nagylejtésű
utcák, az egykori ma is szűk dűlőutak. A munkavégzések során a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szóróanyagokat használnak fel,
így a főutcán környezetbarát ásványi
anyagot és homokot, a község más
részein – az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően – útszóró só
és homok keverékét, vagy érdesítő
anyagot. Az április 3-i hóhelyzetnél,
nem volt szükséges a szóróanyagokat kijuttatni az utakra, mivel
hat órától a hőmérséklet megfelelő
ütemben emelkedett, így a védekezésben részt vevők úgy döntöttek,
hogy költség és környezetkímélő
módon a felolvadó havat letolják az
utakról, és szóróanyagot nem juttatnak ki az útfelületre.A magáningatlanok előtti járda takarítása a legtöbb
településen, így Csókakőn is a tulajdonos feladata. Csókakőn erről a
meglehetősen unalmas című „A köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységről” szóló rendelet ír. Bár a címe
tényleg unalmas, a benne foglaltak
már korántsem. Eszerint a tulajdonos köteles az ingatlana előtti járdát,
utat területsávot tisztán tartani, illetve tisztántartásáról gondoskodni.
Hóeltakarítás
és
síkosságmentesítés esetén értelemszerűen elsősorban járdáról beszél-

Polgárőr Hírek
Szomszédok Egymásért Mozgalom
A SZEM mozgalomról még kevesen hallottak, pedig
nem újkeletű dolog. Az USA-ban több évtizede létezik,
nálunk pedig hivatalos formában Budapest XI. kerületében
kezdett először szerveződni 1990-es években az első SZEM
mozgalom megteremtése dr. Kopácsi Sándor ny. rendőr-altábornagy és felesége Fried Ibolya nevéhez fűződi. Miről
is van itt szó? Tulajdonképpen nagyon egyszerű dolog.
Szinte mindenki részt vesz benne, tudtán kívül is, amikor
kinéz otthon az ablakon, vagy mondjuk a kertet ápolva
megkérdez valakit, akit még nem látott arra járni, hogy kit
keres. Szomszédok - egymásért... Apró, mindennapos cselekedetek, amelyek a kisebb településeken mindennaposak,

hetünk, de mint április 3-án előfordult, hogy a jelenlévő lakosoknak
hólapátot kellett ragadni az utcájuk
mentesítése érdekében.
A családi házak esetén viszonylag egyszerű a helyzet: a tulajdonos,
vagy annak családja köteles elvégezni ezeket a feladatokat. Albérlet
esetén azt szokták javasolni, hogy a
bérleti szerződésbe írják bele, kinek
a kötelessége a takarítás. Ha ezt nem
teszik meg, akkor automatikusan a
tulajdonosé.
Az áprilisi tél rövid életű volt,
és csak a reggeli órákban okozott
nagyobb riadalmat, kisebb fennakadást. A védekezés során a gépünk
üzembehelyezésével együtt, a helyzet felmérését követően három órán
belül 9 óra 20 perckor elkezdtük letakarítani az utcákat, 10 óra 30 percre a hegyi útjaink rendben voltak.
Miután 11 óra 30 perckor láthatóan
olvadt az úton lévő hó és nedvesség,
egyértelmű volt, hogy fagymentessé
vált a külső hőmérséklet, polgármesterünk feloldotta a község hegyi útjaira a vészhelyzetet. Sem az
önkéntes tűzoltóinkat, sem pedig a
polgárőreinket nem kellett bevetni,
bár minden egységünk készenlétben
volt. Köszönjük a lakosság türelmét,
és megértését!
Csókakő, 2022. április 3.
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság
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hiszen az ott lakók ismerik egymást,
feltűnik, ha idegen jár arra. Erről lehet
szó egy-egy város, nagyobb település,
lakótelep, városrész esetében is, ha az
egymás közelében lakók veszik a fáradtságot, és szóba állnak a szomszédokkal a cél érdekében. A cél az, hogy
egymás dolgainak, ingatlanának figyelése, szokatlan dolgok észlelése révén
a lakók kis közössége megelőzze a
betöréseket, egyéb bűncselekményeket. Ha valahol összefog 6-8-10 lakó,
akik rálátnak egymás házára, telkére,
autójára, stb., kicserélik egymással
telefonszámaikat, lakcímüket (nyaralósok esetében hasznos a lakcím ismerete is), akkor nagy valószínűséggel
egyikük, vagy többen közülük kön�nyebben, hamarabb észreveszik a betörési kísérleteket, rongálásokat, netán
illetéktelenek ottjártát, beköltözését is.
Mint mondtuk, egyszerű dolog... csak
figyelni kell a szomszédokra. A lakóközösségeknek hasznos, ha ismerik
egymás elérhetőségét. Nem kell persze mindent mindig „megkukkolni”,
senkinek semmi köze hozzá, hogy ki
miből vett autót, mennyi pénzt és mire
hagyott ott a boltban, szóval azért
mindenkinek maradjon meg a magánélete. De egy olyan jóindulatú összefogás már hasznos, ahol ha éjszaka ismeretlenek bezörgetnek valakihez, és
ő 1-2 gyors telefonhívást megereszt a
szomszédoknak csak annyit mondva:
„Gyertek ki!”, majd felgyulladnak a
villanyok a környéken, lakók jelennek
meg az ajtókban, ablakokban, akkor

7
ott rossz szándékú emberek már nem
fognak próbálkozni…
Csókakő, 2022. március 25.
Csókakői Polgárőrség
Csókakői Polgárőrség a déli határon
Polgárőrségünk a déli határon teljesített önkéntes szolgálatot2022.03.30-2022.04.02.
közötti időszakban. Csókakői Polgárőr
Egyesület három tagja: Fináncz Imre,
Fináncz Imréné Marcsi és Fináncz
Dominik résztvett a határvédelmi feladatok elvégzésében. Március 30 án
14:30 kor érkeztünk meg kiskunhalasi
rendőrkapitánysághoz ahol eligazítást
kaptunk megkaptuk a szállást kulcsunkat a készenléti rendőrség épületében voltunk elhelyezve. A kialakított
szálláson 17:00 órakor meleg vacsora
várt minket megkaptuk az étkezési
csomagot, ami elég bőséges volt. Ezt
követően 18:00 órakor elindultunk
Kelebia „BKMRFK” HATÁRRENDÉSZETI kirendeltségre. Eligazítás
után megkaptuk a szükséges felszereléseket éjjellátó készüléket, nagy teljesítményű lámpát, és rendőrségi rádiót.
Majd ezek után kivitettek minket a
szolgálati helyünkre, amelynek a neve
J.út volt. Mélységi zóna elnevezésű
helyen teljesítettünk járőrszolgálatot.
Rendőrökkel és katonákkal láttunk el
közös feladatokat, mindenkinek megvan a saját pozíciója. Rádión tartottuk
a kapcsolatot az illetékes parancsnokkal. Éjszakára voltunk beosztva 19

órától másnap reggel 7:00 óráig. Ös�szesen 36 órát töltöttünk a szerb határ
mentén, láttuk a kerítést embercsempészeket fogtunk.A járőrszolgálatok
során több mint 70 illegális bevándorló feltartóztatása történt meg az ottlétünk alatt. Mozgalmas és tanulságos
tapasztalatokat szereztünk. Büszkék
vagyunk arrahogy Magyarország határvédelmi feladatában képviseltük
kicsi településünket Csókakőt. Mes�sziről érkeztünk a határvédelemre,
határrendészeti gyakorlat nélkül, ám
elismerő pillantások, kézfogások gazdagították azt az élményt, tapasztalatszerzést, amit határvédelmi munkánk
során szereztünk.
Csókakő, 2022. április 3.
Fináncz Imre polgárőr
Csókakői Polgárőrség

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 kirándulót, a hívőt, a zarándokot a Csóka-

kői 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 támo-
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gatásokat, 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 to-

vábbra 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 BORFEJTÉS
Régen a csókakőiek mindig azt
mondták, hogy a Márton napi és a
János napi borfejtések után csak akkor fejtették a bort a következő alkalommal, amikor „megindult a
gyöphegye”. Természetesen ma már
a mai borosgazdák többször fejtik, sőt
szűrik a boraikat, de vannak akik kitartanak a régi csókakői hagyomány
mellett.
Egy biztos, hogy március végén
megindult a gyöphegye, így aki még
nem fejtette le a borait, annak üzenjük,
hogy most már tényleg itt az idő! Néhány sorban kifejtjük mi a lényege a
borfejtésnek:
A bor kezelésének egyik legfontosabb művelete a borfejtés. Ez a művelet alapvetően meghatározza az újbor fejlődését, ezért rendkívül fontos,
hogy megfelelő időben és megfelelő
szakértelemmel történjen.
Az első fejtés lényege, hogy a bor
a seprőtől (üledék, szennyeződés) idejében elválasztásra kerüljön. Ezt az
időpontot meghatározza a borseprő

összetétele és a bor kémiai összetétele.
A seprőben megtalálhatók különböző
szennyeződések (pl.: borkő) - amelyek
az erjedés során kicsapódnak - valamint elhalt élesztők.
Az első fejtés időpontja pontosan
csak a penészes, rothadt termés borának esetén nevezhető meg. Ilyen
bornál a kierjedés után azonnal el kell
végezni a fejtést. A művelet időpontja
aszerint változik és tolódik ki, hogy a
bor mekkora sav- és alkoholtartalmú.
2-6 héttel az erjedés után ajánlott fejteni a könnyű, savszegény borokat,
6-8 hét elteltével a magas sav-és alkoholtartalmú borokat. A fejtés vörösborok esetén legkésőbb 8-12 héttel az
erjedés után történik.
Általánosságban három fő borfejtési módszer különböztethető meg.
Nyílt fejtéskor a bort úgy választják le a seprőtől, hogy közben nagy
felületen érintkezik a levegővel. Általában az egészséges, törésre nem hajlamos borokat fejtik így.
Zárt fejtést azoknál a boroknál alkalmaznak, amelyek illatát maximálisan meg akarják őrizni. Ilyenkor a

bornak nincs módja a fejtés során levegőfelvételre.
A félig zárt fejtés az előző két módszer kombinációja. Ez zárt lefejtést és
nyílt befejtést jelent.
A bor fejtésének célja mindig a bor
fejlődésének az elősegítése kell, hogy
legyen. A megfelelő időpont megválasztása rendkívül fontos, hiszen a túl
későn fejtett bor kellemetlen szagúvá,
a túl korán fejtett pedig zamatanyagokban szegényebbé válhat.
A borfejtés másik hozadéka, hogy
közösségépítő jellegű. Ilyenkor a pincehegyek megbolydulnak már amúgy
is a metszések miatt is, ám a présházak
is kinyitnak, s ilyenkor a barátok, családtagok meginvitálása mellett lehet
a bort lefejteni a kedvezőbb enyhébb
időben, aminek hozadéka a pincék
mini borkóstolója is. A borozgatáshoz
mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Csókakő, 2022. március 25.
Szent Donát Borrend

Gyász Hírek
Elment a régi csibész, Fűrész
György
Itt születtem! Ha a főbejáraton
belépsz a csókai kocsmába, jobbra
volt egy szoba és abban láttam meg
a napvilágot, mesélte mindig Fűrész
György, aki valóban a kocsmaházban
született, és később, édesapja Fűrész

Imre és édesanyja Fűrész Mária vezették az ivót, ahol Fűrész György testvéreivel, Máriával és ifjabb Imrével
sokat dolgozott már gyermekként. De
ha vége volt az iskolának és a kocsmai munkának, várta őt a határ, ahol
pár gyümölcsért cserébe még a csősz
sóspuskájának csövével is szembenézett. Minden csibészségben benne

volt a pajtásokkal, akikből csakhamar
haverok lettek, és emelték a tétet. Akkor már az otthonról elcsent Pannónia
motorral egyenesítették ki a hírhedt
kajmáti kanyart. Akkoriban tíz jó barát
tartozott egy bandába és a gyümölcsök
helyett egyre többször a lányokat csodálták.
Így találkozott Fűrész György, be-
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cenevén Nyegle, Szabó Évával, akivel
akkor még nem is sejthették, hogy az
örökké egymáshoz tartozás képességének almájába haraptak azon a szép
nyári délutánon. Akkori mércével sokak szerint nem voltak egymáshoz valók, de ők fittyet hánytak a mércékre.
Utána rögtön több próba elé is állította
őket és kapcsolatukat az élet. Erre jó
példa, hogy György két évet szolgált
katonaként Börgöndön, ám hazatért,
majd 1974-ben összeházasodtak és
1976-ban megérkezett az ifjú György.
Közben nemcsak a családot építették,
hanem otthont is, így a másodszülöttet, Évát, már az új házba vitték haza a
móri szülészetről.
György a Seregélyesi Mezőgazdasági Szakiskolában tanulta meg
azt, amit egy szerelőnek álmából felébresztve is tudnia kell. Évtizedekkel
később is fel tudta idézni, egy traktor
vagy IFA hengerfejezésének, illetve
egy kombájn javításának folyamatát.
Györgyöt még a seregből is elengedték
az aratás idejére, hogy szaktudásával
és a fülke nélküli kombájnok kezelésével segítse a betakarítás nehéz munkáját. Később anyagbeszerző lett és
különleges memóriájanak köszönhetően hamarosan kívülről tudta az ország
összes útját és kisujjában memorizálta
valamennyi település kusza útrajzát.
Aztán a TSZ-nek vége lett, amit
senki sem nagyon akart elhinni, így ő
sem. És bár évekig tucatszám neveltek párjával hízókat, nyulakat és persze mindig volt a tyúkokkal körbevett
tömőben kacsa is, liba is, meg kellett
változtatni az életüket. A gyökeres változást a Váralja Varroda Bt elindítása
hozta el, még 1992-ben. Kereken harminc évvel ezelőtt, március 2-án zúgtak fel először úgy a varrodai gépek,
hogy már a Váralja Bt. azon belül is
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Fűrész Györgyné irányította a szalagot, György pedig a céget, mint ügyvezető.
Azóta dolgozók jöttek, majd mentek nyugdíjba, generációk váltották
egymást a gépek mögött, miközben
nyári szünetre szalajtott gyermekek
cseperedtek a gépek alatt. Mindenük
lett a varroda, de azért mindig jutott
idő a szőlőültetvényekre, a borkészítésre és nem utolsó sorban a két gyermekre, az ifjabb Györgyre és Évára is.
Ők közben felnőttek és családot alapítottak, így Gyuri bácsi távozásával
nem csak egy igazi régi csibésszel és
egy édesapával lett kevesebb a világ.
Kevesebb lett egy nagypapával is. Jázmin, Linda, Levente, Kristóf és Ádám
bármikor számíthatott rá, és nemcsak
amikor hozni-vinni kellett őket, hanem
akkor is, ha nyaralni ment velük, vagy
ha csak kellett valaki, aki meghallgatja
az unokákat. Olyankor hellyel, vacsorával, figyelemmel és megértéssel fogadta a hozzá érkezőt.
Aztán bő egy évvel ezelőtt 2020ban váratlanul egy hosszú égi útra indult Fűrész Györgyné, mindenki Éva
nénije, a gyerekek anyja, az unokák
mamija, de főleg Fűrész György másik fele. Azóta György emberfeletti
erőfeszítéssel vitte előre a céget, és
továbbra is megőrizte otthonát a család központjának, ám már nem lelte
örömét semmiben. A szeretett társ már
várta őt valahol túl a láthatáron és ő
ment. Gyorsan támadt rá a betegség,
amit keményen, méltósággal viselt.
Még utolsó napjaiban is ápolta, segítette szobatársait, majd március 10-én
délután végleg elaludt.
De nemcsak a gyermekek és az
unokák búcsúznak ma tőle, hanem
testvére Mária és családja. Sógornői
és családjaik, unokatestvérei és csa-

Egyházi Hírek
A mai vasárnap országos gyűjtés
van templomainkban a Szentföld javára. Előre is köszönjük perselyadományaikat!
Jövő vasárnap lesz Virágvasárnap,
vagyis az Úr szenvedésének vasárnapja. Templomainkban a liturgiák keretében barkát szentelünk, amit kérünk,

ládjaik, valamint fogadott unokaöccse
Rozsnyai Attila és családja. De búcsúznak az általa támogatott civil szervezetek, így a Várbarátok Társasága,
a Váralja SC Csókakő, a Szent Donát
Borrend, a Csókakői Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, a Csókakői Nyugdíjas Klub
és a Csókakői Egyházközség is. Búcsúzik tőle a helyi önkormányzat, mint
korábbi képviselőtől, illetve polgármester helyettestől és búcsúznak vezetőjüktől, az utolsó analóg üzletembertől a Váralja Varroda régi és jelenlegi
dolgozói, partnerei.
És búcsúzik tőle veje, Jenő, akinek negyed évszázadon át apja volt
apja helyett. Sokat tanította, és ha nem
ment, csak annyit kérdezett: -Nem érted, mi? És elmagyarázta újból.
Most hogy ilyen gyorsan elment,
megint várjuk a magyarázatot, mert
nem értjük, mi. Mi itt maradók. De azzal a meggyőződéssel és hittel bocsátunk téged utolsó utadra, hogy egyszer
majd lesz rá mód, hogy elmagyarázd,
hogy megérthessük.
Emlékedet megőrizzük szívünkben, nyugodj békében!

„…’Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!’”
Jn 8,10c

hogy híveink hozzanak maguknak.
Jövő héten Virágvasárnap előtti
szombaton, délután 3 órakor a bodajki
kálvárián családos keresztutat imádkozunk lelkipásztori körzetünk családjaival. Szeretettel várunk Mindenkit, gyülekezés, indulás a kegytemplom elől!

Bodajk
Jövő vasárnapi és a szombati előesti szentmisében a Szív-Hang kórus
közreműködésével többszólamú passiót hallhatunk. Vasárnap a délelőtti
szentmisét a kegytemplom előtti barkaszenteléssel és körmenettel kezdjük.

XXVI. évfolyam 04. szám

10
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 le-

közölt 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.
ifjabbFűrész
György
OTP
BANK 11773360-00982258 közlemény: Toronyóra támogatás 2022.
Támogatásukat, segítségüket ezúton is köszönjük!
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk Fűrész

Györgytől, mindenki Gyuri bácsijától,
aki 1998-tól haláláig 2022-ig, mint
Csókakő egyházközségi képviselőtestületi tagja szolgálta egyházközségünket. Emlékét megőrizzük, az örök
világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békében!

Közös programok
Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény
Április

3. v.
9. szo.

15.00

Templomainkban
Bodajk

Liturgikus elmélkedés
Ma van a Nagyböjt 5. vasárnapja
(magyar népi nevén: Feketevasárnap)
Még 14 nap van Húsvétig. Az Egyház
zsolozsmája így mondja: „Ezek azok
a napok, amelyeket meg kell ülnötök
a maga idejében, a 14. napon lesz az
Úr Pászkája, s a 15.-en ünneplitek a
Magasságbeli Úr főünnepét.” A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki
a SZENVEDŐ KRISZTUS képe, megjelenik előttünk a Fájdalmak Férfia.
Sírjunk miatta és vegyünk részt fájdalmaiban. Az eltakart keresztről: Az
Egyház régi szokása, hogy e naptól
fogva Nagypéntekig eltakarja a kereszteken a Megváltó alakját. Erre a
szokásra többféle magyarázat van:
Magyarországon a középkorban minden képet, szobrot és feszületet fekete
lepellel takartak el, innét ered a „Fe-

Országos gyűjtés a Szentföld javára
Családos keresztút

ketevasárnap” elnevezés. A századok
során aztán ez a lepel a nagyböjt általános színét vette magára, lila lett.
A képeket, szobrokat eltakarjuk, amint
virággal sem díszítjük a templomot,
úgy ezekkel sem akarjuk ékesíteni az
Isten házát, mert az egyre közeledő
Nagyhéten csak a legfontosabbakra akarunk figyelni. Egyes korokban
az ékkövekkel díszített keresztet is el
akarták fedni, mint a Nagyhéttől idegen pompát. El akarták fedni a keresztet azért is, hogy ne váljék megszokottá. Nagypénteken majd a kinyilatkoztatás erejével jelenik meg előttünk a
lepel alól lassanként előtűnő kereszt,
rajta a megölt Istenfiával. Addig azonban, a szenvedés eme két hetében nem
látjuk a keresztet, mégis ünnepeljük.
A letakarásnak van egy másik, manapság elfeledett, azonban nagyon
ősi és mélyen emberi oka, értelme.

A szentet eltakarjuk, mert azt az emberi szem nem képes felfogni. Az ókori
Kelet vallásaiban ugyanúgy megtaláljuk ezt a motívumot, mint az Ószövetségi Szent Sátornál, Mózes elfödött arcánál. A liturgiában ma is megmaradt
a cibóriumra akasztott vélum, azaz kis
selyem köpeny, a szentségi áldáskor
használt vélum – a pap selyem stólája, és egyes helyeken a tabernákulum
előtti fátyol használatában. A letakart
kereszt jelzi, hogy alatta valami első
látásra nem érthető, magán túlmutató
jel, szentség van! Nagypénteken majd
szentségként, kegyelemközvetítőként
jelenik meg a Kereszt. Erről beszél a
szentmisében a prefáció is: „a Kereszt
kimondhatatlan ereje hirdeti Krisztus
győzelmét a világ felett”. Ez a kimondhatatlanság, misztérium-jelleg jelenik
meg a kereszt letakarásában.

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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Mosoly Stúdió - Lélekcseppek
Ez alkalommal szeretném nektek Savaster1 írását megosztani, mert
olyan szépen fogalmazza meg a jelenkor meghasadt világát, és az egyetlen
kiutat: a szívbéli bölcsességet.
„Háború van.
Nem, nem a szomszéd országban
zajló háborúra gondolok, bár az is nagyon elkeserítő dolog. Hanem arra az
elvakult gyűlöletháborúra, ami egyre
csak mélyül ember és ember között.
Arra a háborúra, ami kezdetben csak
a politikai körökben alakult ki, amikor pártprogramok helyett egymást
és egymás családját, baráti körét lejárató kampányok indultak a közösségi
hálókban, plakátokon, reklámokban,
nemzeti ünnepeken. Arra a háborúra,
amibe sorba léptek be az emberek,
mert olyan meggyőződéssel hittek
egyik vagy másik félnek, a propagandának, a médiának, a politikai vezetőknek, egy-egy politológusnak, hogy
el sem tudják már képzelni, a világ
nem fekete-fehér, a más elveket követő szomszéd, munkatárs, barát, rokon,
ismerős szintén csak jót, békét és nyugalmat akar.
Ebben a gyűlöletháborúban aztán
az emberek minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek. Némelyek
bőszen hirdetik, hogy ők szinte már
buddhista szemléletű, naponta meditáló, ítélkezésektől mentes emberek,
de amint az övükétől eltérő nézettel
találják magukat szemben, színpadias
dérrel-dúrral támadnak, megalázzák
a másikat, amiért nem hajlandók az ő
nézeteiknek behódolni. A gyűlöletháború mindenkit elért!
Ahogy már Hemingway is utalt
rá, háború közepette nem lehet búcsút
mondani a fegyvereknek, mert a háború mindenkit beszippant. A gyűlöletháború is.
Kit támadóként, kit áldozatként.
Az átlagember persze nem tud plakátokon, a sajtóban és reklámokban
gyűlöletháborúzni.

Neki ott vannak a közösségi hálók,
ahol pofont adni nem szégyen, de vis�szaütni nem ildomos. Ahol profilkép
mögött megbújva bátran lehet csapásokat mérni bárkire, aki a legkisebb
dologban is mást mond, sőt, lehet,
hogy ugyanazt mondja, csak más szavakkal.
Aztán a csapások kimérése, a
szívekbe szúrt tőrök megforgatása,
nemes egyszerűséggel barátok törlése után a megmondó ember elmegy
meditálni, mert hát ő egy kiegyensúlyozott embert, ezt bizonyítania kell
magának és mindenki más előtt is. Ő
semmi mást nem tett, csak megnyomott egy gombot.
Ezt a háborút nem mi, „egyszerű”
emberek indítottuk. Az egyszerű szót
azért teszem idézőjelbe, mert valójában mindannyian nagyszerűek vagyunk, de egyszerűek is, mert nem mi
irányítjuk a világot.
A hataloméhes politikai elit kezében vagyunk, ők indították a háborút,
ők formálják a tömegek tudatát, ők
akarnak bennünket rávenni ara, hogy

gyűlöljük egymást. Alattomos program mindenhonnan.
Pedig könnyen le lehetne tenni a
fegyvereket. Semmi másra nem lenne
szükség, mint egymás meghallgatására. Akármennyire is eltérő a másik
ember véleménye, meg kell őt is hallgatni, mert sohasem tudhatjuk, hogy
mi alapján alakult ki a véleménye, milyen sérelmeket szenvedett el, esetleg
milyen környezetben él, és ott milyen
információkhoz tud hozzájutni. Arról
nem is szólva, hogy igen felgyorsult
világunkban, ahol a médiának köszönhetően egyre több eseményről
szerzünk tudomást ilyen vagy olyan
torzított formában, szinte lehetetlen
mindenben azonos nézetet vallani.
Szokás békét kívánni a világnak,
különösen háborús időkben.
Én a szívekbe kívánok békét!
Onnan indulnak ki a nagy világháborúk is. „
Klein Lisa-Mosoly Stúdió
www.mosoly-studio.hu
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Sport Hírek
NEM SIKERÜLT AZ ÁTTÖRÉS
Sajnos az elmúlt időszakban a labdarúgóinknak nem sikerült az áttörés,
a hullámvölgyből nem látszik még
felfelé az út. A téli felkészülés során
voltak bíztató jelek, a mutatott játékkal sem lenne gond, mégis eredménytelen a játékunk, és az apró hibáinkat
is keményen büntetik az ellenfeleink.
Bízunk benne, hogy előbb, utóbb ez a
tendencia változni fog. Az elmúlt hetekben a következő eredmények születtek:
16. forduló 2022. március
20. Csókakő –SárszentmihályMasterplast 1–5 (1–2)
Vezette: Erni Edmond Attila.
Csókakő: Szabó Cs. – Pintér B.
(Réti), Virág, Bitter, Sinka (Falusi) Jelena, Szabó Sz., Lakatos, Simek Cs.
(Kadlecsik) - Koller (Máhr), Albert.
Sárszentmihály-Masterplast: Fejes – Somogyi Sz., Gurdon, Kocsis
M. (Németh K.), Kaufmann - Jasinka,
Lánczos (Németh F.), Török, Tornyai
T. (Beke) - Borsos (Néma), Horváth T.
Gól: Albert (19.), ill. Kaufmann
(34., 41.), Néma (80., 84.), Jasinka
(73.)
17. forduló 2022. március 27.
Csókakő – Magyaralmás 0–4 (0–4)
Vezette: Petrovszki Barna
Csókakő: Szabó Cs. (Mernyei)
– Virág, Bitter, Visi (Falusi), Sinka - Jelena, Grüll (Bernáth), Koller,
Kadlecsik (Kaiser) – Simek Cs. (Szabó Sz.), Réti.
Magyaralmás: Pál Sz. – Farkas
G. (Perina L.), Szántó (Moór), Csere, Perina M. - Jaksa (Stamber), Pap,
Németh Á., Sütő (Borbély) - Volner
(Kalincsák), Kaiser. Vezetőedző:
Schneider Zoltán

Gól: Németh Á. (8.,26.), Volner
(19.), Sütő (35.)
A következő fordulóban, a Sörédiek ellen lépünk pályára, majd érkezik
a Tordas, utána Iszkaszentgyörgyre
megyünk és itthon a Mány második
csapatát fogadjuk itthon.
Sajnos gyászhírek is érkeztek öltözőnk tájékára. Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy egykori játékosunk,
tagunk, támogatónk, a Váralja Varroda ügyvezetője Fűrész György örökre
megpihent. Fűrész György játékosként 17 évesen 1970-ben mutatkozott
be először a felnőtt együttesbe kapus
posztot töltött be. Többször védte az
Öregfiúk nagypályás csapatának kapuját is, ám mezőnyjátékosként is lehetett számítani rá. Utoljára 2016-ban
lépett pályára a Malinovo-Éberhárd
gárdája ellen Felvidéken. Nagypályán
Éberhardi Csuka Kupán is részt vett
hátvédként, ahol kupagyőzelmet ért el
a Csókakői Öregfiúk csapatával. A Téli
Kupa 1978-as alapítói közé tartozott,
az SBPM, SBPJ csapatok oszlopos
tagja volt, és 1994-ben megalapított
TBC játékosa, tagja és támogatója. A
labdarúgásban kispályán a Téli Kupán
háromszoros Téli Kupa győztes volt a

TBC csapatával. Élt 68 évet. Emlékét
megőrizzük, nyugodjon békében!
Fájó szívvel fogadtuk a következő
gyászhírt is, hogy egykori játékosunk,
ifjúsági csapat edzőnk, tagunk, támogatónk Harangi Sándor váratlanul elhunyt. Harangi Sándor először 1982ben húzta magára a csókakői címeres
mezt, s játékosként szolgálta a klubunkat. Az 58-Blues Téli Kupa csapat
egyik alapító játékosa volt, akikkel
kétszer Téli Kupát nyert. Az aktív játékot 1991-ben kispályán hagyta abba,
ezt követően a fiatalok nevelésével,
képzésével foglalkozott. A Váralja SC
Csókakő ifjúsági csapatának másodedzője lett 1994-ben egészen 1998ig. Az itt nevelkedett ifjúsági játékosokkal a Megyei III. osztály ifjúsági
bajnokságában 1998-ban ezüst érmet
szereztek. Az utóbbi években már nem
volt aktív a helyi labdarúgás területén,
de mindig figyelemmel kísérte a helyi foci sorsát, élete végéig tagja volt
a sportegyesületünknek. Élt 63 évet.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!
Csókakő, 2022. április 5.
Váralja SC Csókakő

