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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt időszakban számos 
eseményünk zajlott le a közsé-
günkben. Sikerült a templom 
tornyára kihelyezni a három hi-
ányzó óralapot, s így most már 
teljesen elkészült a toronyóránk, 
ami mutatja mindenki számára az 
idő múlását. Ezúton is köszönöm 
az eddig beérkezett adományo-
kat! Megrendeztük a borverse-
nyünket, ahol a csókakői gazdák 
bemutatták a boraikat a bíráló bi-
zottságnak. Elmondhatjuk, hogy 
gazdáink kiváló borokat készí-
tettek a szőlőből, hiszen éremeső 
hullott bírálók jóvoltából. Megér-

keztek a Csókakői Kálvária ele-
mei is, reméljük minél hamarabb 
sikerül majd a helyére állítani az 
új kálváriánkat, az önkéntesek, és 
a támogatók segítségével. Meg-
rendeztük az asztalitenisz Hús-
véti Kupát, újra futottak a futók a 
Csókakörtrail-en illetve az Ezerjó 
Félmaratonon, volt Virágvasár-
napkor passió játék, villőzés, ki-
szézés és persze húsvéti locsolko-
dás is. Megkezdődött húsvét után 
a Deák Ferenc utca felújítása, s ez 
természetesen kellemetlenségek-
kel, forgalomkorlátozásokkal is 
jár, s mi falubeliek is most vesz-
szük észre, hogy mennyire hiány-
zik ez az utca a közforgalomból. 

Úgy tervezzük, hogy május végé-
re befejeződik a felújítás. A Deák 
Ferenc utcai lakóknak ezúton is 
köszönöm a segítséget, megér-
tést, és türelmet. Április utolsó-
előtti napján pedig felállítottuk 
a Májusfánkat, így emlékeztetve 
magunkat és a természetet, hogy 
bizony visszafordíthatatlanul itt a 
tavasz. Május 1-én ünnepeltük a 
munkát, és egyben az Édesanyá-
kat is, akiknek a napja éppen erre 
a vasárnapra esett. 

Boldog Anyák Napját kívánok 
minden Édesanyának!

Csókakő, 2022. május 2.
Fűrész György polgármester
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Távgyógyító orvosok: vihar a 
háziorvosi ellátások körül

FMH INFORMÁCIÓ: 
Hogyan kell, vagy nem kell fogad-
niuk a betegeket a háziorvosoknak? 
– merült fel a kérdés egy minap 
nagy vihart kavart történet kapcsán. 
Nincs „gumiszabály”, amit méretre 
igazítva alkalmazhatnak az alapel-
látásban. „Biztosítani kell a szemé-
lyes találkozást és a betegvizsgálat 
lehetőségét a betegek részére, és ez 
vonatkozik a Covid-gyanús betegek-
re is” – szögezte le kérdésünkre a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Hogyan kell vagy nem kell fo-
gadniuk a betegeket a háziorvosok-
nak? – merült fel a kérdés a minap

Az elmúlt években sokak számá-
ra volt ismerős az a helyzet, melyet 
L. Simon László volt államtitkár, a 
Magyar Nemzeti Múzeum főigazga-
tója a minap osztott meg közösségi 
oldalán. Az azóta törölt poszt lénye-
ge az volt, hogy szívbeteg édesany-
ját tüdőgyulladás gyanújával nem 
fogadta a háziorvos, csak telefonon 
volt hajlandó vele konzultálni. Két-
ségbeesése íratta vele a posztot, me-
lyet aztán az olvasóközönség és az 
ellenzéki média is felkapott.

Háziorvosok véleményét citálva 
tényállításként osztotta egyik írás 
a másikét, mely szerint nem ártana 
tudni, hogy azért cselekszenek így 
a háziorvosok, mert „még mindig él 
a koronavírus miatt 2020 év elején 
elrendelt előjegyzési és időpont-kö-
telezettség, azt hivatalosan nem von-
ták vissza”. 

Konkrétan persze egyetlen házi-
orvos sem adta a nevét ehhez a ki-
jelentéshez, s közben senkinek nem 
jutott eszébe az, hogy erről megkér-

dezzék a témában jártas és hivatalos 
állásfoglalást kiadni hivatott Nem-
zeti Népegészségügyi Központot 
(NNK). Vagy éppen jobb volt nem 
megkérdezni, mert kiderül az igaz-
ság?

Merthogy ha halványan is, de 
emlékezhetett a „szakmédia” arra az 
időszakra, amikor visszavonták a há-
ziorvosok számára előírt „távoltartá-
si” protokollt. De ha nem is emléke-
zett erre már senki, kisebb nyomozás 
és tájékoztatáskérés után megfelelő 
információhoz juthatott volna bárki, 
miközben L. Simont meghurcolta a 
média egy része, azt állítva, a saját 
kormányának a protokollját kéri szá-
mon a háziorvoson. 

A Fejér Megyei Hírlap kérdé-
sével felkereste tehát az NNK-t. 
Megkérdeztük, jelenleg milyen pro-
tokollt kell követniük a háziorvo-
soknak a betegek fogadása kapcsán, 
milyen szakmai irányelvek mentén 
kell vagy éppen nem kell fogadni-
uk, ellátniuk őket. A Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ erre teljesen 
egyértelmű választ adott, amelyben 
szó sincs rugalmasan alkalmazható 
„gumiszabályokról”, „elrendelt kö-
telezettségekről”, melyekre a média 
vagy éppen az állítólagos háziorvo-
sok utalnak. Szó van viszont arról, 
hogy a „háziorvosi és a házi gyer-
mekorvosi ellátásban a járvány első 
hulláma során elrendelt korlátozó 
intézkedéseket az emberi erőforrá-
sok minisztere 2020. május 4-től 
visszavonta. Azóta a járványügyi 
szabályok és előírások, valamint a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
(NNK) által kiadott aktuális eljárás-
rend betartása mellett az alapellá-
tásban semmilyen, a betegellátást, 
illetve a betegekkel való személyes 
találkozást érintő intézkedés nincs 
hatályban. 

Az alapellátás során (is) az egész-
ségügyi szolgáltatási tevékenységet 
az erre vonatkozó jogszabályok – 
elsősorban a 4/2000 (II.25.) EüM 
rendelet – és a szakmai szabályok 
betartásával kell végezni. Ennek 
megfelelően egyebek mellett biztosí-
tani kell a személyes találkozást és a 
betegvizsgálat lehetőségét a betegek 
részére, és ez vonatkozik a Covid-
gyanús betegekre is.” Ezek a kije-
lentések mindenki számára egyértel-
műek kell, hogy legyenek: betegnek, 
sajtónak, háziorvosnak egyaránt.  
A lényege: éppen úgy kellene mű-
ködnie ma a háziorvosi ellátásnak, 
mint a koronavírus-járvány előtt.  
A Müller Cecília országos 
tisztifőorvos által kiadott legfris-
sebb (2022. április 5-i) eljárásrend-
ben is arról van szó, mit kell Covid-
gyanúnak tekinteni, hogyan kell be-
jelenteni a betegséget a rendszerbe, 
milyen elkülönítés szükséges, és az 
hogyan oldható fel. Arról, hogy a 
háziorvos hogyan „kontaktáljon” a 
beteggel, nincs külön fejezet. 

Persze érthető, hogy sok min-
den változott a járvány óta: a bete-
gek rászoktak az előzetes telefonos 
bejelentkezésre, a „távgyógyítás”, 
továbbirányításmetodikájára, ami 
sok esetben gördülékenyen működik 
is. Ám ez nem jelenti azt, hogy ha 
valaki szükségét érzi annak, hogy a 
háziorvosuk fizikai vizsgálatot vé-
gezzen rajta, akkor ehhez ne lenne 
joga. Akkor is, ha saját lábán bemen-
ni sem tud már a rendelőbe. Erről is 
kaptunk állásfoglalást az NNK-tól: 

„Amennyiben a beteg állapota 
indokolja, a háziorvos otthonában 
keresi fel a beteget.”

Székesfehérvár, 2022. április 30.
Fejér Megyei Hírlap

Önkormányzati Hírek
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2022.04.16-án másodszor került megrendezésre a 
Csókakör Jótékonysági Trail, melynek résztvevői az 
idén Réti Patrik volt focista gyógyulását támogatták. 

Legyünk őszinték, félmaratont lefutni nehéz, de 
néha még pár kilométer megtétele is nehezen megy! 
Előfordulhatnak olyan pillanatok, amikor kételkedsz 
magadban, és átgondolod, hogy megéri-e a kora reggel 
felkelni, csúszkálni a vizes leveleken, bokatörő terepen 
futni. Egy jótékonysági futó azonban befűzi futócipőjét 
egy nemes ügy érdekében, példát mutatva családja és 
a barátai számára, akik támogatták őket, és azért, mert 
tudják, milyen hatással lesz azokra az emberekre, akik-
nek a legnagyobb szükségük van segítségre. 

Azokért futnak, akik nem tudnak, vagy mert bete-
gek, vagy bármi más okból segítségre van szükségük 
– mi lehet ennél jobb motiváció?

És a nevezők dacolva a távolsággal az ország szinte 
minden szegletéből jöttek, futottak, és győztek. Érkez-
tek futók Sellyéről, Dombóvárról, Pomázról, a főváros-
ból, de üdvözölhettünk versenyzőket Mosonmagyaró-
várról, és Sopronból is. 

Április 16-án több, mint százan gyűltek össze a Jor-
dán-parkerdőben, hogy nem törődve a szeles időjárás-
sal, és nagy kihívást jelentő várlépcsőket is megmászva 
nevezési díjukkal, felajánlásukkal, jelenlétükkel támo-
gassanak egy olyan fiatalembert aki – ha nem szakítja 
félbe a karrierjét a betegség- szintén példát mutatva se-
gíthetett volna másoknak. 

Csókakörtrail Futóverseny

A rendezvény sikeréért szeretnénk köszönetet mon-
dani a csókakői Önkormányzatnak, a Barkócaberke-
nye Néptáncegyüttes tagjainak, önkénteseknek, Steiner 
Sándornak, a Vár-lak Porta tulajdonosainak Csernus-
Lukács Edinának, Soós Péternek, Mitru Lászlónak, 
a MOL Fehérvár FC sportolóinak, munkatársainak, a 
helyet biztosító Váralja SC-nek, Guszter Jánosnak, és 
Végh Alajosnak. 

Reméljük, hogy jövőre még nagyobb létszámban jö-
vünk össze, hogy együtt meghódíthassuk a Várat!

Csókakő, 2022. április 25. 
Szabados Melinda

Fotó: Fűrész Zsolt (kepben.hu), és PIXphoto
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Anyát én mindenért szeretem

Szeretettel köszöntjük az Édes-
anyákat és a Nagymamákat az óvo-
dás gyermekek kedves gondolataival.

Anyát azért szeretem, mert Ő is 
szeret engem, és mindig ad nekem 
puszit. Anya nagyan örül annak az 
ajándéknak, amit adunk neki, és na-
gyon boldog, ha ügyesek vagyunk. 
Ha verekedünk, akkor viszont szo-
morú. Anya a legjobban főzni szeret 
(spagettit). 

Anyát azért szeretem, mert min-
dig játszik velem. Anyát annyira sze-
retem, mint amikor húsvétkor össze-
gyűjtjük a csokitojásokat a kertben. 
Anyaúgy szeret engem, mint amilyen 
rózsát szedni a kertben.

Anya szeret velünk és a Borival 
játszani, boldog, ha otthon együtt a 
család, ha ügyesek vagyunk, és ha 
szedek neki virágot.

Nagyon szeretem anyát, annyira, 
mint a virágokat. Anya mindig hoz-
zám jön, megölel. Én is úgy szeretem 
meg, hogy megölelem.  Anya nagyon 
szeret tanulni. Anya szomorú, ha ren-
detlenséget csinálok, és annak örül, 
hogy mindig látja a napot.

Én szívből szeretem anyát. Anya 
mindig annyira boldog. Akkor is na-
gyon örül, ha rajzolok Neki valami 
szépet, megölelem és megpuszilom.

Anyát azért szeretem, mert fino-
makat főz. Annak örül a legjobban, 
ha rendet teszünk a szobában. Ha ki-
csit rosszalkodunk, akkor mérges.

Anyát úgy szeretgetem meg, hogy 
puszit adok neki és megölelem. Na-
gyon jó anyával együtt játszani.

Anyát imádom, és úgy érzem Ő 
is imád minket. Anyát nagyon szere-
tem, mert kedvesen beszél velünk, és 
finomakat főz.

Anya boldog, ha nem veszek-
szünk, sokat nevet, és nem nagyon 
szokott sírni.

Anya nagyon szeret engem, any-
nyira, amennyire, én szeretem őt. 

Anya nagyon szeret, mert sokszor fo-
cizik és játszik velem, és kicsit szeret, 
mert mindig elveszi a tabletet.

Anya boldog, ha jól viselkedek, 
ha vigyázok a testvéremre, és akkor 
azt mondja, ennek már nagyon örü-
lök.Anya szép amúgy, apának na-
gyon tetszik.

Anyát nagyon szeretem, mert 
mindig velem alszik, és finomakat 
főz. Anya úgy szeret meg engem, 
hogy megölelget és megpuszilgat. Én 
is sokszor megpuszilom.

Anya szomorú, ha a fiúk rosszal-
kodnak (én nem szoktam rosszalkod-
ni) és boldog, ha tiszta rend van a 
szobámban. 

Anyát én mindenért szeretem.
Anya örül, ha nem rosszalkodunk, 

és ha megpuszilom, megölelem. 
Anya a legjobban főzni szeret, szok-
tunk Neki segíteni.

Anyát annyira szeretem, mint a 
karácsonyt. Anyát azért szeretem, 
mert mindig megölel. Anya boldog, 
ha jó vagyok, ha rendet rakok a szo-
bámban. Ha rossz vagyok szomorú, 
de nem mérges.

Anyát annyira szeretem, mint a 
Babos kúti játszóteret.

Anya boldog, ha megölelem, és Ő 
is minden nap megölel engem.

Anyát annyira szeretem, mint a 
bolognait. Annyira szeretem, hogy 
nem is tudom mennyire.

Nem tudom, hogy anya mit sze-
ret a legjobban csinálni, talán csokit 
enni.

Anyát annyira szeretem, hogy 
imádom. Anya kedves. Szeretem, ha 
mesét olvas. Anya örül a szép rajza-
imnak és a virágoknak.

Anya csak néha szomorú (ha a 
mamára gondol), de miattunk soha 
nem kell szomorúnak lennie. Anyát 
azért szeretem, mert nagyon sok min-
dent megtanít nekem.

Anyát nagyon szeretem, nagyon 
jó anyával aludni. Anya boldog, ha 
rendet rakunk a szobánkban, és szo-
morú, ha nem fogadunk szót. Velem 
ez nem nagyon fordul elő. 

Anya nagyon finomakat főz, le 

Ovi Hírek
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szoktuk pontozni az ételt, és 10 pon-
tot szokott kapni.

Anyát annyira szeretem, mint 
amennyire szeretem a kovászos ubor-
kát. Anya boldog, ha összepakolunk 
a szobánkban, és szomorú, ha rendet-
lenek vagyunk (de én nem szoktam).

Anya néha szeret gazolni, mert az 
megnyugtatja.

Anyát annyira szeretem, mint 
amikor egy kutya hangosan ugat. 
Még jobban szeretem, ha megcsi-
nálja azt, amit kérek tőle. Szerintem 
anya is nagyon szeret engem. Anya 
boldog, ha jól viselkedek, de ha nem, 
akkor nem büszke rám. Többször 
mondja, hogy úgy beszélek, mint egy 
locsi-fecsi. Amikor anya szomorú, 
egy puszival vigasztalom meg. Anya 
nagyon szeret velem játszani, de az a 
baj, hogy sokszor fontos dolga van.

Anyát úgy szeretem, mint a gyé-
mántot. Adok olyan rajzot anyának, 
amiben a szeretetem benne van. Ha 
anya ráér, játszik velünk, amit csak 
szeretnénk. Nagyon szeretek anya 
ölébe ülni, jó, hogy megpuszil, meg-
ölel. Nagyon jó odabújni hozzá ébre-
dés után.

Anya boldog, ha jól viselkedünk, 
és szomorú, ha nem fogadunk szót.

Anyát annyira szeretem, mint 
a gyöngyvirág. Anya nekem örül a 
legjobban, és nagyon örül, ha szépen 
viselkedek. Anya szomorú, ha ren-
detlen vagyok ( nagyon szét szoktam 
rakodni ).

Ha anya szomorú, meg szoktam 
ölelgetni és puszilgatni, és segítek 
Neki néha mosogatni is.

Anyát nagyon szeretem, mint a 
gyémántot. A legjobb dolog anyával 
játszani. Anya nem szeret dolgozni 
menni, velünk szeret otthon lenni.

Anya szomorú, ha rosszalkodunk, 
néha mindhárman szoktunk. Anya 
nagyon örül, ha szépet rajzolok neki, 
vagy segítek Neki főzni.

Anyát nagyon szeretem, mert so-
kat játszik velem. Anya boldog, ha jó 
vagyok, és szomorú, ha nem megyek 
le hozzá pakolni. Anya a legjobban 
takarítani, játszani szeret, és szeret 
főzni nekem. Ha anya felemel a kezé-
vel, akkor megölelem és puszit adok 
neki.

Anyát annyira szeretem, mert 
sokat játszhatok. Anya kedves, mert 
szeret velem játszani. A legjobb 
anyával Zingózni. Ha szót fogadok 
Neki, akkor örül, ha nem fogadok 
szót, akkor szomorú.

Anya a legjobban főzni szeret 
(néha szokott).

Anyát szeretem, mert sokat fog-
lalkozik velem, játszik velem. Anya 
akkor vidám, ha sokat játszunk, és jól 
érezzük magunkat.

Anya azt szokta mondani, hogy 
imád engem, és szeret, meg én is sze-
retem Őt. Ha kicsit veszekszünk anya 
szomorú, akkor megölelem, megpu-
szilom.

Anyát úgy szeretem, mint a 
gyöngyvirágot. Nagyon jó anyával 
társasozni, vagy igaz-hamisat ját-
szani. Anya finomakat szokott sütni. 
Anya nagyon örül, ha jól viselke-
dünk.

Anyát azért szeretem, mert Ő az 
anyukám, és vigyáz rám. Anya na-
gyon-nagyon szeret engem. Anya an-
nak örül, ha jó vagyok, és szépen el-
játszok a húgommal. De az úgy van, 
hogy vagyok jó is és rossz is.

Anya és apa mindig azt mondja, 
akkor is szeretnek, ha mérgesek rám. 
Anyát sokszor megölelem és megpu-
szilom.

Anyát nagyon szeretem. Anyát 
azért is szeretem, mert finom sütit 

süt. Ha jól viselkedek, anya megsi-
mogat. Anya boldog, ha szépen ját-
szunk a testvéreimmel.

Anyát azért szeretem, mert ked-
ves velem. Anyát nagyon szeretem. 
Anya örül, ha jól viselkedek, és meg-
ölelem. Rengetegszer meg szoktam 
ölelni.

Anya nem szokott szomorú lenni, 
csak mérges, amikor rosszul viselke-
dünk. Akkor megpuszilgatom és meg 
is ölelem.

Anyát azért szeretem, mert sok 
mindent csinál nekem. Segít, főz va-
csorát.

Azt szeretem a legjobban, ha ösz-
szebújunk és megöleljük egymást 
„szerelmesen”.

Anyát nagyon szeretem, sokszor 
rajzolok Neki szép rajzot, lerajzolom 
a családomat. Sokszor szedek anyá-
nak virágot. Anya mindig boldog, 
csak akkor szomorú, ha apucika el-
megy dolgozni és nincs velünk.

Anya szereti a tulipánokat, a 
szivecskéket, a mosolyokat, és a 
szép, csillogó pillangókat.

Anya nagyon szereti, ha szedek 
neki szép virágokat.

Anyának nagyon szeretem a szí-
vét.

Szeretettel: Mesevár Óvoda 
Katica csoportos óvodásai
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CSÓKAKŐI VILLŐZÉS ÉS KISZÉZÉS, 
HÚSVÉTI LOCSOLKODÁS
A tavaszt idén egy új és mégis évszázadok óta ismert nép-

szokással köszöntötte a Barkócaberkenye hölgy- és leányko-
szorúja, virágvasárnap. A villőzés, kiszézés lényege, hogy az 
adott település női tagjai, egy szalmabábbal,amivel házról ház-
ra járva kívánták jelképesen elűzni a telet és a betegségeket, 
így a bábút a végén elégették vagy a patakba dobták. 

Miután a hideget elriasztották, a 
mezőn gyűjtött, szalagokkal feldí-
szített zöldágakkal és hangos ének-
szóval hozták el minden portára a vi-
dámságot, boldogságot és a jó időt. 

Ebben az évben Csókakőre is el-
hoztuk, ezt az észak-magyarországi 
hagyományt, melyet ezentúl mi is 
szeretnék a repertoárunkban tudni. 
Az eseményt megelőző hetekben, 
heti több alkalommal gyűltek össze 
a lányok, hogy minden éneket és lé-
pést gondosan megtanuljanak. Ezút-
tal pedig kicsíny Rügyeink és Hajtá-
saink is csatlakoztak hozzánk, akik 

szorgosan igyekeztek felzárkózni az 
idősebbek lendületéhez.

Aznap ugyan kijutott nekünk a 
hűvös időjárásból, de ez sem szeg-
te kedvünket, legalább bőven volt 
szél, amit elkergethettünk. Az első 
táncot Csákváron jártuk, egy rendez-
vény keretein belül, majd hazaérve 
a miséről távozókat örvendeztettük 
meg műsorunkkal. A szelek ezután 
a falu különböző pontjaira sodortak 
minket, így minden helyi érdeklő-
dő megismerkedhetett ezzel a tra-
dícióval. Színvonalas produkción-
kért sütemény, üdítő volt a jutalom.  

Barkócaberkenye Hírek

Végül a vár alatti Nagy-Magyaror-
szágtéren került sor a kisze valódi 
elégetésére.

A zöldághajtás után, néhányan 
tojással ajándékoztak meg minket, 
melyet ahogy a szokás is tartja, ott-
hon megfestettünk és húsvéthétfőn 
a csoport legényeinek adtuk, akik 
lelkesen indultak útnak, hogy egy-
től egyik meglocsolják az összes 
táncoslábú virágszálat.

Csókakő, 2022.04.26
Palocsai Linda

Barkócaberkenye Néptánccsoport

KÁLVÁRIA
A Csókakői Kálvária helyreállí-

tását célozta meg több szervezet és 
magánszemély. Az egykori Csóka-
kői Kálváriát, ami a Rákóczi Ferenc 
utcában állt a Szovjet tankok 1945 
márciusában rombolták le. Egyesü-
letünk vezetése úgy döntött, hogy a 
kezdeményezésnek szervezeti ke-
retet adva megkezdjük a gyűjtést a 
helyreállítás költségeinek közada-
kozásból történő finanszírozására. 
Az új Csókakői Kálváriát, azonban 
nem a Rákóczi Ferenc utcában, ha-
nem a vár felé vezető úton a Zrínyi 
Miklós utcában építjük fel. Az áthe-
lyezésnek két oka van, egyrészről a 
Rákóczi utcában az elmúlt évek be-
építései és a kialakult forgalom mi-
att már szűk lenne a hely egy ilyen 
műemlékegyüttes visszaállítására. 
Másrészt, a Zrínyi utcában több hely 
áll rendelkezésre, valamint itt halad 
el a Mária út, és a Kék túra útvonal 
is és a kálvária fel fogja vezetni a 

kirándulót, a hívőt, a zarándokot a 
Csókakői Várba, ezen belül pedig a 
Várkápolnába. A kálvária 14 stáció-
ból fog állni aminek felépítési költsé-
ge 250 000 Ft/darab lesz. Szeretnénk 
megköszönni az eddig beérkezett 
támogatásokat, a múltkori cikk után, 
néhány napon belül elkeltek a stáci-
ók, így örömmel jelenthetem, hogy 
ezek anyagi fedezete már rendelke-
zésre áll. Továbbra is várjuk a tá-
mogatást, 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. 
Örömmel tájékoztatjuk a Csókakői 
Hírek olvasóit, hogy megérkeztek a 
stációk a csókakői Előadó térre, in-
nen kerülnek kihelyezésre a Zrínyi 
utcába. Terveink szerint május 9-től 

kezdjük el a felállítási munkálatok 
előkészítését délelőttönként. Aki 
esetleg két kezi munkával tud segíte-
ni, azokat is szeretettel várjuk. Kér-
jük, hogy aki adományával szeretné 
segíteni vállalásunkat a következő 
bankszámlára történő utalással tehe-
ti meg támogatását a cél érdekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCABER-
KENYE EGYESÜLET 
BANKSZÁMLASZÁM:
 11736044-20014115
KÖZLEMÉNY: 
CSÓKAKŐI KÁLVÁRIA 
HELYREÁLLÍTÁSÁRA

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

Csókakő, 2022. április 30.                                              
Bognár Gábor elnök

Barkócaberkenye Néptánccsoport
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KI LEHET POLGÁRŐR?
Csókakőn is sokszor felme-

rül a kérdés, hogy kiből lehet pol-
gárőr? Megpróbáltuk összeszedni, 
hogy milyen feltételeknek kell ele-
get tenni. A Csókakői Polgárőrség 
rendszerváltozáskori újra szervezését 
követően, bizony eltelt 32 év. Termé-
szetesen a mi szervezetünket is meg-
dolgozza az idő vasfoga, így szüksé-
günk van megfelelő önkéntes után-
pótlásra, hogy vállalt feladatainkat 
eltudjuk látni.

Minden büntetlen előéletű, magyar 
állampolgár (vagy Magyarországon 
engedéllyel letelepedett külföldi), aki 
egyetért a polgárőrség céljaival és 
hajlandó tevékenyen részt venni azok 
megvalósításában.

Hogyan lehet valaki polgárőr?
Jelentkeznie kell polgárőr szerve-

zetnél, ahol elbeszélgetnek vele arról, 
hogy miért szeretne polgárőr lenni és 
mit is jelent a polgárőr

feladatok vállalása.
Ezután kitölti a belépési nyilat-

kozatot és adatlapot, majd előéletét 
a Rendőrség leellenőrzi. (Tehát nem 
kell erkölcsi bizonyítványt hoznia, a 
Rendőrség elvégzi a szükséges ellen-
őrzést.)

Ezután következik egy bizonyos 
idejű (3 vagy 3+3 hónap) próbaidő, 
amely alatt önálló szolgálatot nem tel-
jesíthet.

A próbaidő sikeres teljesítése után 
kaphat polgárőr igazolványt és válhat 
a polgárőrség teljes jogú tagjává.

Milyen ismeretekre van szüksége 
a polgárőrnek?

Az eredményes szolgálatellátás 
érdekében (hogy valóban segíteni 
tudjon, ha kell) a jól képzett polgár-
őrnek rendelkeznie kell az alapvető 
jogi-, rendészeti-, vagyonvédelmi-, 
kriminalisztikai-, elsősegély nyújtási-, 
mentési és katasztrófa elhárítási-, tűz-
oltási- és

vegyvédelmi ismeretekkel. Törek-
szünk rá, hogy évente többször legyen 
képzés szervezve a különböző téma-

körökben.
Mire jogosult a polgárőr?
A polgárőr szervezet tagjai meg-

tehetnek mindent, amit törvény nem 
tilt, mindent, amit állampolgárként is 
megtehetnek. Amikor jogos védelmi, 
stb. helyzetben cselekszenek, nem 
mint egy különleges hatáskörrel fel-
ruházott csoport tagjai, hanem mint 
állampolgárok tevékenykednek. A kü-
lönbség “csak” annyi, hogy tevékeny-
ségük nem

véletlenszerű, esetleges, egyéni, 
hanem szervezett, tudatos, közös cse-
lekvés. Szolgálatban viszont a polgár-
őr “Közfeladatot ellátó személy”-nek 
minősül, így fokozott jogi védelemben 
részesül.

A 2006. évi LII. tv., az ún. Polgár-
őrtörvény alapján jogosultak vagyunk 
a tettenért bűnelkövető mellet a sza-
bálysértőket is visszatartani és átadni 
az eljáró hatóságoknak.

A polgárőrség önálló független 
szervezet, amely nem alá-, hanem 
mellérendeltségi viszonyban áll a 
Rendőrkapitányságokkal.

Az előre tervezett, Rendőrséggel 
közös akciókban a polgárőr az akciót 
irányító rendőr utasításait követi, mert 
az intézkedés jogszerűségéért ilyen 
esetben az akciót irányító rendőr a fe-
lelős. A közös szolgálatban a polgárőr 
feladata az intézkedés zavartalanságá-
nak, a saját és a rendőr biztonságának 
biztosítása.

A polgárőr szolgálat két alapvető 
fajtája a “látható” és a “nem látha-
tó” szolgálat.

A látható szolgálat az esetenként 
formaruhás, feliratos autóval történő 
nyílt szolgálatellátást (pl. járőrözést) 
jelenti, míg a nem látható szolgálat a 
civil ruhás, civil autós, kívülállók ré-
szére láthatatlan jelenlétet, megfigye-
lést jelenti.

Az első célja a bűnmegelőzés a 
nyílt, jól látható jelenléttel, a második 
célja pedig az elkövetők tettenérése, 
leleplezése.

Jellemző szolgálati fajták:
1. Járőrszolgálat
A járőrszolgálat a közterületek és 

nyilvános helyek polgárőri ellenőrzé-
sének formája. A járőrszolgálat során 
két vagy több polgárőr együttesen lát 
el közrendvédelmi, bűnmegelőzési 
feladatokat.

A járőrszolgálat lehet:
– gépkocsizó
– gyalogos
– motoros
– kerékpáros
A járőrszolgálat feladata, hogy 

meghatározott területen, változó útvo-
nalon visszatérően

– véletlenszerű időközönként – 
polgárőr járőr jelenjen meg, megelőz-
ve ezzel a bűncselekmények elköveté-
sét, illetve az észlelt bűncselekménye-
ket megakadályozza, az elkövetőket 
tetten érje és elfogja. Feladata még a 
helyi rendőri szervnek történő segít-
ségnyújtás is. A járőrvezető az észlelt 
eseményeket köteles azonnal jelenteni 
a szolgálatvezetőnek, majd annak út-
mutatása szerint eljárni.

A polgárőr járőr az alábbi esetek-
ben léphet közbe:

– bűncselekmény elkövetőjének 
tettenérésekor;

– bűncselekmény gyanúja esetén a 
rendőrjárőr kiérkezéséig;

– ha a közbelépésre rendőr kéri fel;
– ha a beavatkozás hiányában saját 

vagy mások testi épsége vagy élete ve-
szélybe kerülhet, illetve tetemes anya-
gi kár keletkezhet.

2. Figyelőszolgálat
Egy vagy több objektum, terület 

konkrét céllal és feladattal, esetenként 
a rendőrséggel egyeztetett közös meg-
figyelése.

Figyelő szolgálat esetén a figyelők 
folyamatos (rádió, telefon) kapcsola-

Polgárőr Hírek
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tot tartanak az ügyeletessel és/vagy a 
járőrökkel, közös szolgálat esetén a 
Rendőrséggel.

Figyelők csak akkor avatkozhat-
nak közbe, ha a járőr nem elérhető ill. 
messze van, és erre az ügyeletestől en-
gedélyt kapnak.

3. Rendőrséggel közös szolgálat
A rendőri szerv előzetes felkérésé-

re, akcióterv alapján, bűnmegelőzési, 
közrendvédelmi, közlekedésbiztonsá-
gi, idegenrendészeti akciókban való 
részvétel.

Ilyen esetekben a rendőrségi eliga-
zítás, illetve a jelenlévő rendőr utasítá-
sai alapján kell eljárni.

4. Felügyeleti (rendezvénybizto-
sítási) szolgálat

Felügyeleti szolgálatot olyan kö-
zönséget vonzó rendezvényen, kultu-
rális, sport és egyéb létesítményben 
lehet szervezni, ahol a közrend, köz-
biztonság, illetve a résztvevők vala-
mint az anyagi javak biztonságának 
fenntartása érdekében ez szükséges.

Felügyeleti szolgálatot mindig 
csak felkérésre lehet szervezni.

Felügyeleti szolgálatban csak az 
arra kijelölt személyek vehetnek részt, 

meghatározott ruházatban és felszere-
léssel, polgárőr jelzéssel. A szolgálat 
ellátása során a kijelölt szolgálatveze-
tő a helyszínen egy személyben dönt 
minden felmerülő kérdésben.

5. Jelzésadás
A polgárőr bármikor “szolgála-

ton kívül is!”, ha rendőri intézkedést 
igénylő eseményt észlel, köteles azt 
haladéktalanul jelezni az ügyeletes-
nek, vagy a területen szolgálatot tel-
jesítő rendőr-, vagy polgárőr járőrnek.

Nem rendőri intézkedést igénylő 
esemény, jelenség észlelésekor (súlyos 
környezetszennyezés, engedély nélkü-
li szemét-, törmelék lerakás, csőtörés, 
leszakadt elektromos vezeték, stb.) ér-
tesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt, 
illetve a megfelelő szervet (Közterület 
Felügyelet, Vízművek, Elektromos 
Művek, stb.).

A jelzésadásról adatlapot kell fel-
venni, feltüntetve az időpontot, hely-
színt, eseményt, tett intézkedés, a be-
jelentést vevő nevét és telefonszámát, 
majd átadni az ügyeletesnek.

Milyen felszerelést használnak a 
polgárőrök?

1. Kötelező felszerelés
– személyi igazolvány;
– polgárőr igazolvány és szolgálati 

jelvény (ha van);
– notesz, toll;
– járművezetőknél érvényes for-

galmi engedély, jogosítvány, kötelező 
biztosítást igazoló szelvény, zöldkár-
tya;

– járőrlap.

2. Ajánlott felszerelés
– zseblámpa;
– távcső;
– fényképezőgép vagy videokamera;
– rádió adó-vevő, rádiótelefon 

vagy telefonkártya.

A polgárőr a részére személy sze-
rint – hatóságilag – engedélyezett 
önvédelmi fegyverét, illetve az enge-
délyhez nem kötött önvédelmi eszkö-
zét – rejtve – szolgálatban is magánál 
tarthatja, de ezeket csak saját felelős-
ségére, a vonatkozó jogszabályi elő-
írások maradéktalan megtartása mel-
lett használhatja.

Csókakő, 2022. április 30.                                                         
Csókakői Polgárőrség

Tűzoltó Hírek

NAPELEMES RENDSZEREK 
TŰZ ESETÉN

„Gyakorta merül fel a kérdés, hogy 
háztűz esetén mi történik a napelemes 
rendszerrel, illetőleg melyek azok 
az általános teendők, amelyekkel a 
tűzkárok mérsékelhetők.Egyáltalán: 
biztonságos egy napelemes rendszer 
háztűz esetén? Háztűz esetén felrob-
banhat-e? Okozhat-e tüzet a tetőre 
telepített elektromos, napelemes rend-
szer? Ez egy igen összetett kérdéskör, 
ám megnyugtatjuk: alapvetően bizton-
ságosak a napelemek!

A legelterjedtebb házi napelemes 
rendszerek nagy felületűek, de biz-
tonságosak

Egy átlagos napelemes rendszer, a 
fedélszerkezet adottságainak függvé-
nyében, a tető felületéből nagyjából 
22-25 m2 helyet foglal el.

Mozgó, forgó alkatrészektől men-

tes, moduláris elemei miatt a kivi-
telezése gyors, ráadásul alapvetően 
alacsony mértékű alkatrészkopással és 
minimális meghibásodással számol-
hatunk. Legalábbis, ha a tervezéshez, 
a kivitelezéshez és a telepítéshez egy-
aránt szakembert alkalmaztunk és nem 
spóroltunk a költségeken.

Lehet-e tűzeset okozója maga a 
napelemes rendszer?

A fentiek alapján kimondhatjuk, 
hogy háztűz esetén, ha a tűz kiter-
jed a tetőre, akkor sajnos jó eséllyel 
a napelemes rendszer is sérül, más-
részt maga a napelemes rendszer nem 
fog tüzet okozni, ha szakértő telepíti 
és minőségi alkatrészekből készült.
Mint bármely más elektromos rend-
szer vagy elektronikai gépezet, úgy 
értelemszerűen a napelemes rendszer 
is lehet bizonyos mértékben és felté-

telek mellett tűzveszélyes.Ugyanak-
kor a baleseti kockázata körülbelül 
azonos mértékű, mint más elektromos 
háztartási gépé: amennyiben az adott 
eszköz minősége nem hagy kívánni-
valót maga után és szakszerűen is van 
telepítve, akkor gyakorlatilag nem 
okozhat bajt.Ráadásul egy minőségi 
anyagokból összeállított, a vonatko-
zó szabványok betartásával, helyesen 
kivitelezett napelemes rendszer azon 
túl, hogy az élettartama összességé-
ben hosszabb, tűz- és balesetvédelmi 
szempontból is maximálisan megbíz-
ható.

A napelemek felszerelése, üzem-
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be helyezése komoly szakértelmet 
kíván

A napelemes rendszerben a pane-
leket összekötő vezetéken az egyen-
áram feszültsége az 1000 voltot is 
elérheti. Emiatt is gyakorlatilag tilos 
szakképzetlen embernek telepítést 
vagy karbantartást végeznie!A hanyag 
összeszerelés és szakszerűtlen kivi-
telezés miatt ugyanis a napelemes 
rendszer villamos szerelvényeiben 
bekövetkező zárlat, illetve az egyen-
áram ívhúzása fokozottan tűz és bal-
esetveszélyes lehet, hiszen lángra 
lobbanthatja a környezetében levő 
éghető anyagokat.Azonban, ahogyan 
azt egy pár éve készült németországi 
felmérés is megerősíti, a háztüzek oka 
a lehető legritkább esetben vezethető 
vissza a napelemes rendszer hibájára, 
számszerűen nagyjából csak minden 
tízezredik tűzesetnél volt a kiváltó oka.
Azon esetekben pedig, amelyeknél a 
tűzeset ténylegesen a napelemes rend-
szer hibájából következett be, szin-
te kivétel nélkül bizonyíthatóan egy 
vagy több kivitelezési hiba játszotta az 
indikátor szerepet.

Ilyen hibák lehetnek például:

• a nem kompatibilis, gyenge minő-
ségű csatlakozók használata,

• pontatlan, hibás belső csatlakozás,
• szigeteletlen vezetékek és csatla-

kozási pontok, védetlen kábelbeveze-
tés,

• nem időjárásálló kábelek alkalma-
zása főként a tetőn a DC oldalon,

• az elektromos berendezések léte-
sítésére, üzembe helyezésére vonatko-
zó szabályok be nem tartása,

• a napelemek nem szakszerű vil-
lámvédelme és a túlfeszültség nem 
megfelelő levezetése.

Amennyiben tehát minőségi kom-
ponensekből készül el az adott nap-
elem rendszer, akkor az majdnem 
teljességgel tűzbiztos, szakszerű tele-
pítés esetén pedig a tűzveszélyessége 
is minimális lesz.

Annak érdekében azonban, hogy 
garantáltan elkerüljük a komolyabb 
baleseteket, illetőleg az akár súlyos 

anyagi károkat, a törvény tűzvédelmi 
kapcsoló alkalmazását írja elő.

A törvény tűzvédelmi kapcsoló 
alkalmazását írja elő a napelem mo-
dulok közvetlen közelében

Az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat (OTSZ) 87. paragrafusának első 
bekezdése alapján „A napelem modu-
lok közvetlen közelében, a DC olda-
lon villamos távműködtetésű és kézi 
lekapcsolási lehetőséget kell kialakí-
tani.”

Annak érdekében, hogy az épület 
áramtalanítása során, az épületen be-
lül az áramtalanítást követően a lehető 
legrövidebb, maximum 5 méter hosz-
szú legyen a feszültség alatt maradó 
egyenáramú kábelszakasz. Minden 
kivitelezőnek ennek megfelelően kell 
megterveznie és kiépítenie a rendszert.

Tűz esetén az áramot termelő 
napelemes rendszert mielőbb le kell 
választani a hálózatról

Az első lényeges feladat háztűz 
esetén az ingatlan mielőbbi megfele-
lő áramtalanítása és az áramtermelő 
rendszer leválasztás a hálózatról. Ha 
ugyanis az összekötő napelem kábe-
lek a nappali, termelő időszakban fe-
szültség alatt maradnak, az az oltásnál 
fokozott életveszélyt jelenthet, mert 
olyankor a tetőn, a leválasztó kapcso-
lóig a DC kábelen továbbra is megma-
rad az akár 1000V, így ez tűzoltásnál 
továbbra is probléma marad, csak az 
épületen belül tartózkodóknak segít.

A tűzvédelem és a tűzmegelőzés 
szempontjából az eddigi legjobb és 
legelterjedtebb megoldás a tűzeseti 
leválasztás. Tűzvédelmi kapcsoló al-
kalmazásával a rendszer könnyedén 
és gyorsan leválasztható a hálózatról 
továbbá megakadályozza a tűz újbóli 
fellobbanását. A megszakító többlet-
költsége ráadásul lényegesen alacso-
nyabb, mint egy esetlegesen bekö-
vetkezett káresemény összes anyagi 
vonzata.

A napelemes rendszerek telepíté-
sekor, szerelésekor tehát nem csak a 
rendszer alacsonyabb termelési képes-
sége és esetleges elégtelen működése 
lehet a tét, így lényeges, hogy arról 
mindig hozzáértő műszaki szakembe-
rek gondoskodjanak.

Van már olyan inverter is, ami-
be eleve be van építve a tűzvédelmi 
kapcsoló

Érdemes itt megemlíteni, hogy 
vannak olyan napelemes megoldások, 
például a SolarEdgeinverter gyártó ré-
széről, ahol nem is lenne szükséges a 
tűzvédelmi leválasztás kialakítására. 
Amennyiben a SolarEdgeinverter le 
van kapcsolva, áramtalanítva van a 
rendszer. Ez azzal magyarázható, hogy 
problémás esetben biztonságos szintre 
csökken a napelem körön az egyenára-
mú feszültség. Az inverter folyama-
tos kapcsolatban van a napelemekre 
közvetlen rákötött optimalizálókkal, 
így, ha baj van, akkor a napelemekből 
egyenként jövő 30-40V feszültséget a 
rákötött optimalizáló nem engedi to-
vább, hanem 1V-ra csökkenti annak 
a kimenő feszültségét. Ilyen automa-
tikus működést kiváltó esemény lehet 
például, ha az inverter le van kapcsol-
va, áramtalanítva van, vagy bármi hiba 
esetleg sérülés keletkezik a DC kábel-
szakaszon, tehát sérül az inverter és az 
optimalizálók közötti kommunikáció. 
Így, ha például 10 napelemünk van a 
tetőn 10 optimalizálóval, akkor bármi 
probléma, leállás esetén csak 10*1V, 
tehát 10V feszültség fog a tetőről az 
inverterig érkezni a DC szakaszon, a 
hagyományos rendszer akár 1000V 
feszültségéhez képest. Mivel minden 
napelem közvetlen van az optimalizá-
lóra kötve, így a tetőn se adódnak ösz-
sze a feszültségek. A legmagasabb fe-
szültség a napelem és az optimalizáló 
csatlakozója közötti rövid szakaszon 
fog keletkezni. Ez megközelítőleg 30-
40V üresjárási feszültséget jelent, ami 
még bőven az akár érintésre is bizton-
ságos tartományban van, valamint ívet 
se tud húzni. Ez a biztonság igaz akkor 
is, ha 2 napelemet kötünk egy optima-
lizálóra.

Nagy a különbség a SolarEdge és 
a hagyományos inverterek megoldá-
sai között, hiszen az utóbbi esetben a 
napelemek egymással sorba vannak 
kötve, így a feszültségük összeadó-
dik, így akár az 1000V-ot is elérve. 
Ez a feszültség ráadásul a teljes tetőn, 
a tűzvédelmi megszakítási pont és a 
napelemek között megmarad.
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Jelenleg sajnos hazánkban a 
SolarEdge gyári megoldását nem fo-
gadják még el hivatalos tűzvédelmi 
megszakításnak, hiába nyújt nagyobb 
biztonságot, mint más inverterek. Min-
denesetre a plusz biztonság garantált.

Összegzés

Egy minőségi napelemes rend-
szer, amelyet hozzáértő szakember 
telepít, megfelelő módon tartják kar-
ban és rendeltetésszerűen használják,  

gyakorlatilag nem okozhat tüzet.

forrás: www.napelem.blog.hu”

Csókakő, 2022. április 25.                                               
Csókakő Önkéntes Tűzoltóság

„…Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.”
 Jn 21, 17cegyházi hírek

A mai vasárnap külön is köszönt-
jük az édesanyákat! Isten éltesse azt 
a szent hivatást, melyet Isten szánt 
nekik, hogy továbbadva az életet és 
a hitet, mintájává és példájává legye-
nek az Isten anyai szeretetének.

Jövő vasárnap lesz a hivatások 
vasárnapja; húsvét 4. vasárnapja – 
Jó Pásztor vasárnap. Plébániánkra 
Bakos Áronötödéves papnövendé-
künk érkezik e hétvégére. Szomba-
ton este Bodajkon, vasárnap Iszti-
méren, Bodajkon és Magyaralmáson 
tesz tanúságot a szentmisék kereté-
ben. Imádkozzunk papi és szerzetesi 
hivatásokért!

Bodajk
Május hónapban a hétköznapi 

esti szentmisék után elimádkozzuk a 
Lorettó-i litániát, köszöntve a Szűz-
anyát.

Csókakő
Tovább folytatódott a Szent Do-

nát Plébániatemplom felújítása, 
elkészült a templom toronyórája. 
Karácsonyra sikerült befejezni a 
templom külső vakolatának festését, 
és a faljavításokat. A templom körü-
li beton esővetőt felbontották, illet-
ve becsövezték a templom tetejéről 
érkező csatornákat, így vezetve el a 
templom épületétől a vizet. Sajnos a 
tereprendezés egyenlőre nem tudott 
tovább folytatódni, mivel az időjá-
rás kedvezőtlen volt ahhoz, hogy 
befejezzék a munkát. A toronyórát 

szerettük volna teljesen kiépíteni, 
éppen ezért kértük híveinket, csóka-
kői lakosokat, támogatókat, hogy se-
gítsenek tervünk megvalósításában. 
Bár a toronyóra elkészült, sajnos 
nem gyűlt össze elegendő pénz az 
óra beépítéséhez. Emiatt a templom-
ban is gyűjtünk a nemes cél elérését 
követően arra, hogy Isten áldásával 
kötelezettségeiknek a szervezők 
eleget tudjanak tenni. Bármennyi 
kis összeg is óriási segítség az ado-
mánygyűjtőknek. A gyűjtést Fűrész 
György polgármester koordinálja 
és végzi, kérjük forduljanak hozzá 
ezügyben akár személyesen is biza-
lommal, illetve ha megtehetik akkor 
itt lent látható OTP számlaszámra 
lehet utalni az óra elkészítéséhez 
szükséges támogatásokat. Fűrész 
György beszámolója szerint, eddig 
45-en csatlakoztak a felhívásunk-
hoz és jelentős összegeket adtak át 
és utaltak a számlára, ám még min-
dig nem gyűlt össze a toronyórára az 
összeg, éppen ezért kérjük híveinket, 
hogy ha van lehetőségük rá, akkor 

Dátum Időpont Helyszín Esemény

7. szo. 18.00-20.00 Bodajk Jegyesoktatás

Templomainkban Jó Pásztor – Hivatások vasárnapja

16.00 Bodajk Elsőáldozási előkészítő II. 
(Eucharisztia)

8. v

Május

támogassák ezt a szép ügyet, amivel  
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy temp-
lomunk megújuljon, hitet tehetünk a 
kereszténység mellett, és a közössé-
günket is tovább erősítheti a közös 
áldozatvállalás.

ifjabbFűrész György OTP 
BANK 11773360-00982258 közle-
mény: Toronyóra támogatás 2022.

Támogatásukat, segítségüket ez-
úton is köszönjük!

Közös programok

Liturgikus elmélkedés
Szent Jusztínusz vértanúnak a ke-

resztények érdekében írt Első védőira-
tából

(Cap. 66-67: PG 6, 427-431)  

Az Eukarisztia megünneplése

Az Eukarisztia vétele senki másnak 
nincs megengedve, csak annak, aki hi-
szi, hogy igaz az, amit tanítunk, és az-

után a bűnbocsánat és az újjászületés 
fürdőjében már megkeresztelkedett, és 
úgy él, ahogy azt Krisztus meghagyta. 
Mert az Eukarisztiát nem közönséges 
kenyérként, sem közönséges italként 
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vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint 
az Isten Igéje által megtestesült Jézus 
Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi 
üdvösségünkért felvett testét és vérét. 
Éppígy erről a táplálékról – amelyben 
az ő szavait tartalmazó imával hálát 
adunk, és amelyből testünk és vérünk 
az átváltozás értelmében táplálkozik – 
azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanan-
nak a megtestesült Jézusnak a teste és 
vére. Mert az apostolok is az ő irataik-
ban, amelyeket evangéliumoknak neve-
zünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagy-
ta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe 
vette a kenyeret, és miután hálát adott, 
ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre. Ez az én testem; 
hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, 
hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az 
én vérem, és hogy mindezt egyedül csak 
rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve ma-
gunk között mi is folyton megújítjuk az 

ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, 
befogadjuk mindazokat, akik ezt kíván-
ják; és mindenkor egységben vagyunk. 
Mindenért, amit magunkhoz veszünk, 
áldjuk a mindenség Teremtőjét Fia, 
Jézus Krisztus és a Szentlélek által. 
Vasárnap a városokból és a falvakból 
mindnyájan egy helyre összejövünk, és 
az apostolok buzdításait vagy a prófé-
ták írásait olvassuk, amennyire az idő 
engedi. Amikor pedig a lektor elvégezte 
az olvasást, az elöljáró int és buzdít a 
hallott fontos dolgok követésére. Ez-
után mindnyájan felállunk, és közösen 
imádkozunk; majd – mint említettük 
– imádkozás után kenyeret és bort és 
vizet hoznak; és az elöljáró – ameny-
nyire erejéből telik – imádságot és há-
laadást mond, s a nép ráfeleli: Ámen. 
Majd azokat, amikkel hálaadást mond-
tunk, szétosztják, és a jelenlevők mind-
egyike magához veszi, a távollevőknek 

pedig diakónusok viszik el. Azok, akik 
tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki 
a maga mértéke szerint –, adakoznak, 
és a gyűjtés eredményét az elöljárónak 
átadják, és ő osztja szét az árváknak és 
özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, 
akik valami miatt arra rászorulnak, 
a börtönben sínylődőknek, valamint 
az ott tartózkodó jövevényeknek; egy-
szóval minden rászorulónak gondját 
viseli. Vasárnap ugyanis mindnyájan 
egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek 
első napja, amikor Isten a sötétsé-
get megszüntette, és az anyagvilágot 
megteremtette; de azért is, mert Jézus 
Krisztus, a mi Megváltónk ezen a na-
pon támadt fel a halálból. A szombat 
előtti napon keresztre feszítették őt, s 
harmadnap, azaz vasárnap, apostolai 
és tanítványai előtt megjelent, és meg-
tanította őket arra, amiket nektek is 
megfontolás végett továbbadtunk.

A FOCIPÁLYÁN A HELYZET 
VÁLTOZATLAN

Sajnos, az elmúlt hetekben sem 
éreztük meg a győzelem ízét, tovább-
ra is a döntetlent a legjobb eredmény, 
amit a csapat el tudott érni, és tovább 
folytatódik a sportegyesület vessző-
futása a vereségek okán. Egy biztos, 
a 18. fordulóban szabadnaposak vol-
tunk, és stabilan tartjuk a 13. helyet. 
A következő eredmények születtek az 
elmúlt fordulókban:

19. forduló 2022. április 10. Sö-
réd-Bodajk II – Csókakő 1–1 (0–0)

Vezette: Szabó Dániel.
Söréd-Bodajk II: Hornich – Bálint 

(Oláh), Nagy B. (Gyarmati), Venczel, 
Horváth T. - Kovács M. (Kaufmann), 
Kurcz, Molnár M. (Csincsa), Németh 
D. (Kaszab) - Arany, Kocsis D. Veze-
tőedző: Varga László

Csókakő: Szabó Cs. – Lakatos 
(Falusi), Máhr (Grüll), Virág, Bitter - 
Albert, Sinka (Visi), Jelena, Szabó Sz. 
– Pintér B. (Réti), Koller.

Gól: Kurcz (67.), ill. Szabó Sz. (48.)

Kiállítva: Arany (31.).

20. forduló 2022. április 17. Csó-
kakő – Tordas R-Kord II 4–4 (3–3)

Vezette: Szabó Antal.
Csókakő: Szabó Cs. – Lakatos (Fa-

lusi), Virág, Bitter, Albert - Jelena, Sza-
bó Sz. (Bernáth), Grüll, Sinka (Máhr) 
- Koller (Visi), Réti (Kadlecsik).

Tordas R-Kord II: Szabadi – Far-
kas Ö., Tolnai, Vlad, Szalay (Teszár) 
- Farkas Zs., Csomó, Varga L., Kenyér 
- Nagy A., Burka.

Gól: Sinka (7., 38.), Varga L. (19., 
öngól), Bitter (65.), ill. Tolnai (16., 
37.), Nagy A. (10.), Farkas Zs. (63.)

21. forduló 2022. április 24. Isz-
kaszentgyörgy – Csókakő 7–5 (3–2)

Vezette: Kovács Zoltán.
Iszkaszentgyörgy: Nagy T. – 

Stumpf Sz., Hollósi, Lehota (Tóth F.), 
Osváth - Bokor (Kovács M.), Kéri, 
Farkas Zs., Nyers (Katona) - Szonda 
(Vári), Schieder (Pallag).

Csókakő: Szabó Cs. – Virág, Grüll, 
Kadlecsik (Falusi), Albert - Jelena, 

Szabó Sz., Simek Cs. (Pintér B.), Visi 
(Mernyei) - Koller, Sinka.

Gól: Nyers (22., 39.), Lehota (43., 
53.), Farkas Zs. (59.), Schieder (60.), 
Stumpf Sz. (80.), ill. Bokor (14., ön-
gól), Kéri (30., öngól), Albert (77.), 
Pintér B. (84.), Falusi (91.)

Az asztaliteniszben április 20-án 
megrendeztük a Csókakői Asztalite-
nisz Húsvét Kupát, ahová 14-en sze-
reztek jogosultságot és 6-an jelentek 
meg a versenyen. 

1. helyezés Kiss Ferenc Balázs 2. 
helyezés Pálfi Tímea 3. helyezés Ki-
szely Vince, 4. helyezés Kiszely Ábel 
5. Magda Milán 6. Fűrész György

Gratulálunk a nyerteseknek, és 
minden helyezettnek!

Csókakő, 2022. 04. 25.                                                                     
Fűrész György

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

sport hírek
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bornev evjarat pontszam erem nev
Ezerjó  2021 91 Arany  Lincz Családi Pincészet 
Ezerjó‐Rajnai rizling Cuvée  2021 88 Arany  Rostási‐Balogh Szilvia 
Ezerjó  2021 88 Arany  Paulus Borház 
Ezerjó  2021 87,4 Arany  Keszi Tamás 
Merlot rozé  2021 87,4 Arany  Lincz Családi Pincészet 
Királyleányka  2021 87,2 Arany  Geszler Családi Pincészet 
Bianca  2020 87 Arany  Fűrész Pincészet 
Olaszrizling  2021 87 Arany  Paulus Borház 
Ezerjó  2021 87 Arany  Kis Miklós 
Zenit  2021 87 Arany  Geszler Családi Pincészet 
Ezerjó  2021 86 Ezüst  Fűrész Pincészet 
Pölöskei muskotály  2021 85 Ezüst  Czibik István 
Generosa  2020 85 Ezüst  Fűrész Pincészet 
Ezerjó  2020 84,4 Ezüst  Fűrész Pincészet 
Generosa  2021 83,4 Ezüst  Fűrész Pincészet 
Cabernet sauvignon rozé  2021 82,8 Ezüst  Takács József 
Királyleányka  2021 82,4 Ezüst  Eisenberger Pince 
Vegyes fehér  2021 82,2 Ezüst  Visegrádi József 
Kékfrankos rozé  2021 82,2 Ezüst  Keszi Tamás 
Cuvée  2021 81,2 Ezüst  Szili Sándor 
Tramini  2021 81 Ezüst  Kisné Németh Ibolya 
Chardonnay  2021 80,6 Ezüst  Geszler Családi Pincészet 
Generosa  2021 79,4 Ezüst  Lincz Családi Pincészet 
Néró  2021 79 Ezüst  Czibik István 
Merlot rozé  2021 76,8 Ezüst  Takács József 
Merlot  2021 76,4 Ezüst  Takács József 
Vegyes fehér  2020 75,2 Bronz  Fűrész Pincészet 
Chardonnay  2021 75 Bronz  Pisch István 
Cserszegi fűszeres  2021 75 Bronz  Rechner Csaba 
Chardonnay  2021 74,4 Bronz  Lakatos István 
Chardonnay  2021 73,8 Bronz  Visegrádi József 
Kékfrankos rozé  2021 71,8 Bronz  Eisenberger Pince 
Zengő habzóbor  2021 71,4 Bronz  Keszi Tamás 
Ezerjó fahordós  2019 70,6 Bronz  Eisenberger Pince 
Vegyes fehér  2021 70,2 Bronz  Horváth Csaba 
Cabernet sauvignon  2020 69,4 Bronz  Takács József 
Tramini  2019 67,4 Bronz  Kis Miklós 
Ezerjó  2021 65,4 Bronz  Háhn Mihály 
Ezerjó  2021 65 Bronz  Takács József 
Chardonnay  2020 64,8 Bronz  Szili Sándor 
Sauvignon  2021 59,8 Oklevél Tajti Gábor 
Merlot  2021 59,8 Oklevél Móricz Anita 
Ezerjó  2021 59,4 Oklevél Szili Sándor 
Vegyes fehér  2021 58,2 Oklevél Horák Ferenc 
Sárga muskotály  2019 58,2 Oklevél Kis Miklós 
Szürkebarát  2021 56,4 Oklevél Horváth Csaba 
Tramini  2021 56,4 Oklevél Kaiser Tibor 

Csókakői Borverseny 2022. április 8-án megszületett eredményei.


