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Tisztelt Csókakőiek!

Elérkeztünk a Csókakői Hírek ez 
évi utolsó számához. Sajnos az idei 
évünket is a járvány okozta gondok-
kal kellett kezdenünk, s mikor már azt 
gondoltuk, hogy talán túl vagyunk a 
nehezén, akkor kitört az ukrán-orosz 
háború, ami sajnos egy újabb válsá-
got indított el az év közepén. A kiala-
kult válságos helyzet ellenére több 
rendezvényünk is megvalósult, min-
den vállalásunkat teljesíteni tudtuk. 
Elkészült a Deák Ferenc utca felújí-
tása, átadtuk az iskolai étkezőt, a kis 
traktorunk felszerelése is bővült ré-
zsűkaszával, és az óvodai udvar ke-
rítése is felújításra került. Szeretném 
megköszönni a Csókakői Heffingen 
Baráti Társaság, vagyis a Luxembur-
gi Társaság támogatását, mivel újabb 
ping-pong asztalokkal bővítették a 
Művelődési Házunk felszerelését. 
Kérem, használják egészséggel, és 
vigyázzanak rá! 

Befejeződött a megyei foci baj-
nokság, tart még a világbajnokság, 
ám annak végeztével sem maradnak 
a csókakőiek foci nélkül, hiszen az 
általános iskolai pályán indul a Téli 
Kupa vasárnaponként. Még hátra 
van szűk egy hónap ebből az évből, 
amikor Szent Miklós napján eze-
ket a sorokat írom. Megkezdődött 
a Csókakői Adventi Várakozás ren-
dezvénysorozata vasárnaponként. 
Eddig két gyertyagyújtás zajlott le, 
az első gyertyát Törő Gábor ország-
gyűlési képviselő, a második gyer-
tyát pedig Bócz Éva egyházközségi 
képviselő-testületi tag, általános 
iskolai igazgatónk gyújtotta meg. A 
második vasárnapon maga a Miku-
lás jelent meg a rendezvényünkön, 
akinek köszönhetően kicsiknek és 
nagyoknak az örömére édeségekkel 
lepte meg a jelenlévőket. Szeret-
ném itt is megköszönni minden se-
gítőnek, akik ezt a csodát, a Csóka-
kői Adventet létrehozzák, segítik,  

dolgoznak érte, díszítenek, forralt 
bort főznek, képet, felvételt készíte-
nek, zsíros kenyeret kennek, pogácsát 
sütnek, takarítanak,hangosítanak, 
programmal kedveskednek. Köszö-
nöm Szegletes Gyulának és Szeg-
letes Gyulánénak, Kati néninek az 
adventi téren felállított karácsonyfát, 
Stumpf Ferencnének, Teri néninek 
az iskolai karácsonyfánkat, és Ki-
rály Lajosnak pedig a templomi fe-
nyőfákat. Köszönöm, hogy ennyien 
eljönnek, hogy újra együtt lehetünk. 
Az Adventet követően december 24-
én éjfélkor lesz a Karácsonyi Szent 
Mise, oda is várunk mindenkit nagy 
szeretettel! Ünnepeljünk együtt!

Áldott, Békés Karácsonyi  
Ünnepeket, és eredményekben  

gazdag Boldog Új Évet Kívánok  
mindenkinek! 

Csókakő, 2022. december 6.
Fűrész György polgármester
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KÖZMEGHALLGATÁS POLGÁR-
MESTERI BESZÁMOLÓJA 2022

A képviselő-testület több stratégiai 
irányt határozott meg az elmúlt években, 
s adott felhatalmazást arra, hogy Csó-
kakőt tovább fejlesszük. Csókakő, ma 
már Fejér Megye egyik idegenforgalmi 
központja. A fejlesztéseink során, uniós, 
hazai, állami, valamint önkormányzati 
forrásokra is támaszkodhattunk. A megye 
egyetlen helyreállítható középkori vára 
itt maradt meg, így ennek építése, és a 
társult infrastruktúra tovább fejlesztése 
fontos feladat, aminek elvégzésében 
számíthatunk kormányzati és uniós 
segítségre is. S ne felejtsük el ebben 
a feladatban stratégiai partnerünket a 
Csókakői Várbarátok Társaságát. A vár 
mellett több állami fenntartású közintéz-
mény is működik községünkben, így erről 
az oldalról is tudunk partnereket találni 
községünk fejlődéséhez, szolgáltatásaink 
bővítéséhez. A vár történelmi hangulata, 
az ország első Mária kegyhelye, a bodajki 
templom és zarándokhely közelsége 
jelentős történelmi, egyháztörténeti figye-
lem középpontjába helyez bennünket is. 
Az itt áthaladó országos két túra útvonal, 
a nemzetközi Mária zarándok útvonal, a 
történelmi Móri Borvidék itt léte folya-
matos fenntartási, üzemeltetési, pályázati 
feladatokat ró ránk. A kialakult műemléki, 
vallási és borturizmus mellett a civilkez-
deményezéseknek köszönhetően a vár 
tövében országos, kárpát-medencei, és 
helyi érdekeltségű nemzeti emlékhelyek, 
emlékművek kialakítására is sor került 
ebben az időszakban. 

A fejlesztéseink során számíthatunk 
a helyi civil szervezeteinkre, a Csókakői 
Várbarátok Társaságára, a Csókakői Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületre, a Csókakői 
Polgárőrségre, a Váralja SC Csókakőre, a 
Szent Donát Borrendre, a Csókakői Bar-
kócaberkenye Egyesületre, aVértesalja 
Gyermekei Baráti Társaságra, s minden 
olyan civilkezdeményezésre, akiknek 
fontos célja Csókakő szebbé, jobbá tétele. 
Jelentősek voltak a magánvállalkozások 
fejlesztései is, akik Csókakő történetéhez 
szorosan kapcsolódó és a vállalkozása-
ikat kiszolgáló épületeket, területeket 
újítottak fel, vagy gépberuházásokat, 
tárgyieszközfejlesztéseket hajtottak végre. 

Engedjék meg, hogy a számos fejlesztés 
közül néhányat megemlítsek. Megújult a 
falunkban a varroda épülete, az egykori 
tsz majorban új magtároló épült, és teljes 
felújításon esett át a régi Zichy Pince, 
ami Förhécz-Zichy Pinceként ma már 
fogadja az idelátogatókat. Büszke vagyok 
Csókakő vállalkozóira, hiszen jelentős be-
ruházásokat vittek végbe uniós és magyar 
pályázati segítséggel községünkben, ezzel 
hozzájárulva a település fejlődéséhez. A 
civilszervezeteknek igyekeztünk közös-
ségfejlesztési pályázatokat, programokat 
is biztosítani, így ezen a téren is sikerült 
fejlesztési forrásokat szerezni, akár össze-
fogva, konzorciumokat létrehozva, tár-
sulva a szomszédos, vagy térségi telepü-
lésekkel. Csókakő, történelmi múltjához 
méltó módon kiterjedt külkapcsolatokat 
tart fenn. A legfontosabb célkitűzés a 
történelmi Magyarország határain belüli, 
azaz a Kárpátok koszorúján belüli kap-
csolatok fejlesztése, fenntartása, élővé 
tétele, de fontosnak tartjuk az EU-n belüli 
kapcsolataink, mint például a lengyelés 
a több, mint 20 évet megélt luxemburgi 
kapcsolatunk fenntartását és megélését, 
folyamatos fejlesztését is.Bulgária is 
érdeklődik irántunk, a Jordán Parkerdő 
lévén van kapcsolatunk a bolgárokkal, 
májusban itt járt nálunk a bolgár nagykö-
vet, s létesítettünk egy emlékivókutat a 
bolgár adományozók segítségével a sport-
öltöző mögött.

Sajnos a 2020-as és a 2021-es évben 
a koronavírus járvány megnehezítette 
dolgunkat. Az ukrán-orosz háború viszont 
újabb, az eddigieknél is súlyosabb kihí-
vások elé állítottaönkormányzatunkat. 
A kárpátaljai Nagymuzsallyal megkötött 
testvértelepülési szerződés, melynek cél-
ja a kapcsolatok elmélyítése lett volna, 
ebben az évben inkább a segítésnyújtás 
alapja lett. Kárpátaljára több szállítmányt 
is küldtünk segítve ezzel magyar testvére-
inket, és az ukrán menekülteket. A bajok 
és a háborús helyzet ellenérea Majálist 
újra megtudtuk rendezni 2022-ben. A 
Szent Donát Búcsú is megrendezésre 
került, s a nehézségek ellenére a 2022-es 
Csókakői Várjátékokat is megtartottuk. 
Sikerült több nívós koncertet idehozni 
Csókakőre. Megrendezésre került má-
jusban a Kárpátia koncert. A csókakői 
Várszínpadon fellépett 2022-ben a 

Spencer Hill Magic Band, aP.Mobil, a 
Hungaricaés a Csókakői Várjátékok első 
napján a Viking Zenekar minden mai és 
egykori tagja a Viking 40 produkció ke-
retében, ahol a helyi rockbanda a 40 éves 
fennállását ünnepelte.A Vértesalja Gyer-
mekei Baráti Társaság kezdeményezésére, 
s az általuk szervezett közadakozásból 
2022. június 12-én Hunyadi János kor-
mányzó mellszobrát avattuk fel a Nagy-
Magyarország téren. A rendezvényeket 
üzleti alapon a koncertek bevételeiből 
finanszíroztuk, sajnos ekkor már ilyen 
programokra nem volt pénz pályázati for-
rásokból, s az önkormányzat sem tudott 
támogatást biztosítani ezekre. Ezért innen 
is köszönöm a különböző szervezők, 
civilszervezetek segítségét!

A Magyar Faluprogram keretében az 
óvodai kerítés felújítására 5 millió Ft-ot 
nyertünk, a kistraktorunkhoz pedig egy 
rézsűnyíróra szintén 4 millió Ft-ot sikerült 
szerezni. Ezeken kívül a Deák Ferenc 
utca felújítására 40 millió Ft biztosított az 
állam a Magyar Faluprogram keretében. 
Az óvodai kerítést sikerült a napokban 
befejeznünk, nem kellett hozzá tennünk 
önrészt. A rézsűnyíró is megérkezett év 
végére, ennél az eszköznél 1 millió Ft-al 
kellett kiegészíteni a megnyert támoga-
tást. A Deák Ferenc utca befejezéséhez 
4.5 millió Ft-ot kellett hozzátennünk, s 
a község útjainak felújítására 6.6 millió 
Ft-ot költöttünk el. Megújult a Vértesi 
utca is és a külterületi útjainkat is kar-
ban tartottuk. Az idei évben elkészült a 
templomunk külső tatarozása a Magyar 
Faluprogramból. Közadakozásból és ön-
kormányzati támogatással a hiányzó to-
ronyóra lapok is végre a helyére kerültek. 
Az óra elkészítése 2.2 millió Ft-ba került, 
ebből 200 ezer Ft-ot az önkormányzat 
biztosított. Újra van Csókakői Kálvá-
ria, amit a Csókakői Barkócaberkenye 
Egyesület segítségével sikerült szintén 
közadakozásból, mintegy 3.5 millió Ft-
ból megvalósítani.  Szeptember 1-én 
átadásra került az iskolai étkező, október 
9-én a Barkócaberkenye Néptánccsoport 
segítségével megtartottuk a Csókakői 
Szüreti Felvonulást, ezt követően pedig a 
már hagyományosnak mondható Márton 
Napi Libavacsorát is megrendeztük, majd 
az Iskolai SzMK pedig november 26-án 
Katalin Bált tartott. A célunk az volt, 

Önkormányzati Hírek
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hogy hagyományainkat, rendezvényeinket 
megtartsuk, és minden beadott pályáza-
tunk, fejlesztésünk megvalósuljon, a ki-
alakult nehéz helyzet ellenére is. A másik 
fontos cél pedig az volt, hogy a csókakői 
civil szervezeteknek megszavazott ön-
kormányzati támogatást teljes egészében 
kifizessük. Beszámolhatok róla, hogy 
erőfeszítéseinket, itt is siker koronázta, 
hiszen mindenkinek átutaltuk a működés-
hez elengedhetetlen forrásokat.

A község költségvetése a harmadik 
negyedév végén megőrizte fizetőképessé-
gét, ám a tartalékainkat sajnos feléltük, s 
folyószámlahitel segítsége mellett tudtuk 
a normális működést biztosítani, aminek 
összege 30 millió Ft. A folyószámlahitelt 
a fejlesztéseink befejezésére fordítottuk 
teljes egészében. A költségvetés alapja a 
helyi adófizetés. Az adófizetési hajlandó-
ság is 100% körül mozog, ami jelentősen 
segíti munkánkat és ezt köszönöm a lakó-
inknak és telektulajdonosainknak. Sajnos 
fejlesztéseink során többször tapasztaltuk 
a megugró kivitelezési árakat, amik jelen-
tős terheket rónak, és róttak a költségveté-
sünkre. Az infláció 2012-es évhez képest 
jelenleg 180%-os, az építőanyagnál 
30-40%-os áremelkedést is tapasztal-
tunk, átlagosan 15%-os volt az infláció 
miatti beruházási hiányunk. A járvány-
ügyi helyzet miatt jelentős mintegy 20 
millió Ft-nyi az iparűzési adóbevételünk 
kiesése, és a gépjárműadót is 100%-ban 
elvitte az állam, így itt 25 millió Ft-nyi az 
adóbevétel hiánya, amiből 7.5 millió Ft 
tiszta támogatást veszítettünk el. Igaz, a 
kormány 2022-es évben 8 millió Ft tá-
mogatást nyújt a bevételkiesés pótlására, 
ami enyhíti a forráshiányt, de alapvetően 
nem oldja meg azt. Itt szeretném megra-

gadni az alkalmat, hogy megköszönjem a 
vállalkozóinknak, hogy amikor kellett az 
önkormányzat segítségére siettek, így biz-
tosítva zavartalanműködésünket, s hogy 
eleget tettek az adófizetési kötelezettsé-
geiknek. A legnagyobb gondot a kialakult 
rezsihelyzet okozza az önkormányzatunk-
nak, hiszen 6-szorostól a 18.5-szeresig 
emelkedtek a rezsi áraink, ami teljesen 
tarthatatlanná tennék a költségvetésünket. 
Úgy tűnik, hogy sikerült jobb szerződése-
ket kialkudni a szolgáltatókkal, ám még 
így is jelentős az áremelkedés, ami tovább 
fogja jövőre a költségvetési helyzetünket 
rontani. Amit látunk a jelenlegi költségve-
tési helyzetben, hogy bár nem szeretnénk 
lemondani fejlesztéseinkről, de ha a bevé-
teli oldalon nem lesz kedvezőbb változás, 
akkor a tartalékok felélését követően, a 
hitel felvétele meghatározza a következő 
két év teendőit. Ez a helyzet kezelhető 
lesz, de felelősen gondolkodva a realitá-
sok talaján fog maradni a képviselő-tes-
tület és a költségvetési egyensúly meg-
tartása lesz a fő célunk az elkövetkező 
időszakban. Az egyensúly megtartásának 
érdekében az adózók kibővítésének köré-
vel, illetve nominális emeléssel próbálunk 
a helyzeten úrrá lenni.  
A községgazdálkodástól is jelentős 
létszámés forráselvonás volt az állami 
támogatások terén, így tovább gyen-
gültünk létszámban, pénzügyi eszkö-
zökben ezen a területen is. Éppen ezért 
kérem a lakosságot, hogy a közterületek 
rendbentartásábannagyobb részben ve-
gyenek részt, s növelnünk kell a rendez-
vényeink körül a társadalmi munkaórák 
számát is, hogy ünnepeink megmaradja-
nak, illetve, hogy ilyen szép és gondozott 
környezetben tudjunk a továbbiakban is 
élni.

A terveink szerinta következő idő-
szakban tovább szeretnénk erősíteni a 
község anyagi biztonságát. Terveket ké-
szítettünk a fő összekötő szerepet betöltő 
külterületi utak felújításával kapcsolatban, 
amit még be tudtunk nyújtani a vidékfej-
lesztési programba, mintegy 100 millió Ft 
értékben. A vár további helyreállítását, a 
tornaterem építését, és a Csókakői Bekö-
tőút teljes felújítását, az azokra megnyert 
összegek kiutalását a veszélyhelyzetre 
tekintettel a kormány későbbi időpontra 
halasztotta. Segítjük továbbra is szociális 
intézmények, iskola, óvoda működését, 
és a civilszervezeteink tevékenységét. 
Ezúton is köszönjük a lakosság közre-
működését, és segítségét a munkánkban. 
Kérem, hogy továbbra is legalább ezzel, 
vagy még jobb hozzáállással segítsék a 
következő időszakban a képviselő-testület 
munkáját. Köszönöm!

Csókakő, 2022. 11. 29.                                                                                  
Fűrész György polgármester

Idősek OtthOna Hírek

Idősek Otthona Csókakő 
Ismét napirenden:  
Szociális Munka Napja november 3.
Mi, az FMISZI Csókakői Idősek Ott-

honának lakói az elmúlt évben elindítot-
tunk egy kezdeményezést, melynek lénye-
ge, hogy a szociális dolgozók munkáját ér-
tékelve nagyobb megbecsülést vívjunk ki a 
meglehetősen mostohán kezelt ágazat dol-
gozói számára-abban reménykedve,hogy 
máshol is táptalajra hullik az ötletünk. Az 
otthonokban működő Érdekvédelmi Fóru-
mok remélhetően fogadóképesek lesznek 
a kezdeményezésre.

Tavalyhárom főt választottunk ki az 
ápoló személyzet közül,akiket legalkal-
masabbnak ítéltünk az elismerésünkre. 
Őket „Az év ápolója” emléklappal és sze-
rény lehetőségeinkhez mértenszimbolikus 
ajándékkal jutalmaztuk.

Erkölcsi elismerésünket közzétettük 
Facebookon, és cikkünk a fényképeikkel 
megjelent a Fejér Megyei Hírlapban is. 
Tavaly ez nálunk nagy sikert aratott, ezért 
idén is folytatjuk. A kiválasztás azonban 
egyáltalán nem könnyű feladat, hisz mind-
annyian erőn felül, kiválóan teljesítenek.  
Minden szociális szférában dolgozónak 

köszönjük az egész évi lelkiismeretes 
munkáját. Meggyőződésünk azonban, 
hogy az erkölcsi értékkel bíró elismerés 
nélkülözhetetlen a munkamorál színvona-
lának további emelésében, pláne, hogy az 
éppen a gondozottaktól ered! 
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 Ennek tükrében2022-ben- az „Év 
Ápolója” megtisztelő címet kiérdemelte:

ÁRGYELÁN TÍMEA szociális gon-
dozónk.

Gratulálunk Neki és kérjük, hogy  
továbbra is mutasson példát kedvessé-

gével, segítőkészségével, empátiájával. 
Megköszönjük ateljes embert kívánó mun-
káját, és a továbbiakban is számítunkaktív, 
nélkülözhetetlen tevékenységére melyhez 
jó egészséget kívánunk.

FMISZI Csókakői Idősek Otthonának 
hálás lakói nevében: Kovács László lakó.

Nyugdíjas Hírek

2022. év eseményei az Örökifjú 
Nyugdíjas Klubban:

Minden hónap utolsó hétfőjén nyugdí-
jasoktól hangos a művelődési ház, ugyanis 
ekkor tartjuk a szokásos havi összejöve-
teleket. Ezeken a napokon mindig felkö-
szöntjük az aktuális havi név- és szüle-
tésnapos tagjainkat, kis verssel, énekkel 
kedveskedünk nekik. Ezen kívül a jeles, 
neves napokról, ünnepekről is megemlé-
kezünk úgy, mint a Magyar Kultúra Nap-
ja, farsang, nőnap, anyák napja, Költészet 
napja, Föld napja, gyermeknap, Ivó nap, 
vagyis a férfiak napja, Idősek napja, kará-
csony.  Ezen alkalmakra verssel, köszön-
tővel, vidám műsorral, apró ajándékokkal 
készülünk.

Január hónapban verssel ünnepeltük a 
Magyar Kultúra napját. Az est a további-
akban a farsang jegyében zajlott, minden 
tagunk - az énekkarosok által készített - 
bohóc sipkát kapott erre az alkalomra. Jó 
zene mellett jó hangulatú farsangi mulat-
ságot tartottunk.

Februárban új barátainkat, a 
nádasdladányi nyugdíjas klub tagjait lát-
tuk vendégül, egy vidám jelenetet adtunk 
elő tiszteletükre, majd férfitagjaink előze-
tes nőnapi műsorral, és virággal kedves-
kedtek a hölgyeknek.

Április 16-án ismét részt vettünk a 
Csókakő Trail jótékonysági futáson, ahol 
7 km-es távon indultunk, fárasztó, de kel-
lemes együtt töltött délelőtt volt.

Áprilisi jeles napok a Költészet napja 
és a Föld napja, erről is megemlékeztünk 
hó végi összejövetelünkön., valamint az 
Anyák Napját is ekkor tartottuk, unokáink 
nagyon kedves köszöntői csaltak könnye-
ket szemünkbe.

Május is bővelkedett programokban, 
hisz a majálison énekkarunk műsort adott, 
és természetesen főztünk is, tárkonyos 
vadragu leves és csülkös lapocka pörkölt 
volt a menü, nagy keletje volt, mind elfo-
gyott.

Május 3-án Bodajkra látogattunk, ahol 
Attila Atya vezetésével megtekintettük a 
Kegytemplomot, a Zarándokházat, a koro-
názási ékszerek másolatát, majd a délután 
hátralévő részében a helytörténeti múze-
um gyűjteményét néztük meg. 

Havi összejövetelünkre a móri Ezerjó 
nyugdíjas klub tagjait hívtuk meg, és Ivó 
nap alkalmából vidám műsorral, és saját 
készítésű ajándékkal  köszöntötték az asz-
szonyok a férfiakat.

Június 8-án Bodajkon megyei juniáli-
son vettünk részt, remek programok vol-
tak, majd ebéd, nótaszó, tombola húzás 
után szép emlékekkel tértünk haza.

Június 27-én felcsúti meghívásnak tett 
eleget nyugdíjas klubunk, remek prog-
rammal, ebéddel vártak bennünket, táncos 
mulatsággal zártuk a napot.

Július 8-ára Súri meghívásunk volt, 
ahol regionális nyugdíjas találkozót tar-
tottak, és előtte felkerestük a csatkai kegy-
helyet, nagyon szép emlékekkel tértünk 
haza.

Július 15-én - immár hagyományként 
- a Kaiser pincében tartottuk összejövete-
lünket, ahol házigazdánk kerek születés-
napját is megünnepeltük. 

Július 23-án segédkeztünk az éjszakai 
futás lebonyolításában, pontosabban pap-
rikás krumplit főztünk a résztvevőknek, 
jól sikerült,  hamar kiürült a kondér. Szí-
vesen megyünk máskor is!

Augusztusban nyári szünetet tartot-
tunk.

Szeptemberben a Várnapokon a tér 
reggeli takarításában segédkeztünk.

23-án Mórra kaptunk meghívást az 
Ezerjó nyugdíjas egyesülettől zenés est-
jükre, szokás szerint fergeteges mulatság 
volt.

Szeptember 26-án a felcsútiakat láttuk 
vendégül. Jó programot állítottunk össze 
számukra, itt köszönöm meg Polgármester 
Úrnak, hogy vezetésével vendégeink meg-
tekinthették a Nagy Magyarország Teret, 
és rengeteg információt, érdekességet hall-

hattak a szobrokról. Ezután a Zichy pincét 
látogattuk meg, ahol Förhécz Sándor és fe-
lesége Márti jóvoltából megismerhettük a 
pince történetét, és megkóstolhattuk finom 
boraikat.

A programok után a Művelődési Ház-
ban folytatódott a baráti összejövetel, elő-
ször egy vidám jelenetet adtunk elő, majd 
a Végh György és felesége, Margó által 
készített Budapest ragut fogyaszthatták 
el jóízűen vendégeink. Ezúton is köszön-
jük a két szakács önzetlen munkáját! Az 
est jó hangulatú zenés táncos mulatsággal 
folytatódott, Páli István zenészünk közre-
működésével.

Októberben - immár hagyományként 
- ismét részt vettünk a szépen feldíszített 
autóval a szüreti felvonuláson, több nyug-
díjas társunk pedig a megállóhelyeken 
kínálta a felvonulóknak az általa készített 
finomságokat.

Nyugdíjas klubunk 3 éve belépett az 
“Életet az éveknek” Fejér megyei Nyugdí-
jas Szövetség tagjai közé. Havonta megbe-
szélések vannak a vezetőség számára, ahol 
elmondhatjuk gondjainkat, híreket, infor-
mációkat cserélhetünk, továbbá a megyei 
szervezet több programot is szervez: ok-
tóberben például Idősek napja alkalmából 
vezetőségünk meghívást kapott a megyei 
rendezvényre, ahol Horváth Elemér és 
testvére adott színvonalas műsort. Ugyan-
így Székesfehérváron tartották a megyei 
baráti találkozót, ahol ismerkedhettünk, 
beszélgethettünk a megye minden részéről 
érkezett nyugdíjasokkal, hangulatos zené-
re táncolhattunk és még operett és opera 
dalok is színesítették a délutánt. Decem-
berben pedig karácsonyi műsorral kedves-
kedik a megyei szervezet a tagságnak.

A december a várakozás hónapja, he-
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tente összejövünk, lelkesen készülünk az 
Adventre, és szeretnénk hó végén még 
egy óévbúcsúztató nyugdíjas összejövetelt 
megszervezni.

Reméljük, sokan elolvassák ezt a be-
számolót éves programjainkról, és minél 
több nyugdíjas társunk kedvet kap, hogy 
ehhez a kis közösséghez tartozzon, remek 
programokon vegyen részt. Fontos a ba-
rátság, az együtt töltött idő, hisz az össze-
tartozás érzésének nagy ereje van.  Minél 
többen vagyunk, annál színesebb a társa-

ság. Nagy szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket, gyertek közénk!

Összefoglalónk végén szeretnénk kö-
szönetet mondani Polgármester Úrnak, 
a képviselő testület tagjainak, hogy biz-
tosítják részünkre havi egy alkalommal 
a Művelődési Ház ingyenes használatát, 
alkalmanként az önkormányzati kisbusz-
szal segítenek szállítási gondjainkat meg-
oldani, valamint, hogy az éves támogatást 
rendelkezésünkre bocsátották, amivel 

megkönnyítették programjaink finanszí-
rozását. Továbbá köszönjük a Luxembur-
gi társaság, valamint a Vértes Vidékéért 
Alapítvány támogatását, és végül, de nem 
utolsósorban tagságunknak - kinek-kinek 
lehetőségéhez mérten - a tagdíjon felüli 
anyagi és természetbeni hozzájárulását, 
munkáját.

Kívánunk mindenkinek békés, meg-
hitt karácsonytés boldog új évet!

Vezetőség

POlgárőr Hírek

TÉLIESÍTÉS A VÍZÓRAAKNÁKNÁL

Téliesítés: szükséges óvintézkedések 
a vízmérők és a pénztárcák kímélésére

A hideg és a fagy komoly károkat 
okozhat a talajban, vagy a fűtetlen pin-
cékben található vízmérőkben. Tanácsos 
idejében készülni és megtenni a szükséges 
óvintézkedéseket, amivel elkerülhetjük 
a pénztárcánkat sújtó, esetleges plusz ki-
adásokat. A hatályos jogszabályok szerint 
a fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a mé-
rőcsere költségeit, és a szétfagyott, nem 
javítható vízmérőt a felhasználóknak kell 
megfizetnie, ugyanis a törvény szerint kö-
telesek a vízmérő fagy elleni, megfelelő 
védelméről gondoskodni.

Mit tegyenek Felhasználóink, hogy 
elkerüljék a hideg okozta jelentős káro-
kat és vízveszteségeket?
• Győződjenek meg arról, jól záródik – e 
vízmérő akna fedele!
• Az aknák sérült fedőlapját cseréljék ki, 
ha hiányzik, azt pótolják.
• Az aknát és a vízmérőt szigeteljék 
nikecellel, vagy más szigetelőanyaggal.
• A tél folyamán többször ellenőrizzék 
nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól 
le van zárva.
• A pincében és a zárt helyen lévő vízmé-
rők, vízvezetékek esetén ellenőrizzék a 
pinceablak épségét, szigetelését, és tartsák 
azt zárva!
• A télen nem használt ingatlanokat vízte-
lenítsék, az ott lévő aknát is szigeteljék.
• Figyeljenek arra, hogy a vízmérőben a 
víztelenítést követően is maradhat víz, 
ezért a vízmérőakna szigetelését minden-
képp meg kell oldani.

Mit spórolnak azzal, ha védik víz-
mérőjüket a hideg és a fagy ellen?

• Az elfolyt víz árát
• Az új vízmérő árát (mely kiszállással és 
beszereléssel együtt, 20 mm átfolyási át-
mérőig 16.878.-Ft)
• A vízmérő hitelesítésének költségét
• a vezeték elfagyása esetén a felújítást
• Időt, bosszúságot

Annak jelei, hogy télen mégis elfa-
gyott a vízmérő:
• A lakásban nem, vagy csak alig jön víz 
a csapból
• Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot
• A mérőlapon szilánkokra tört az üveg
• Eldeformálódott a számláló szerkezet

Amennyiben észlelte az elfagyást:
• Ne próbálja felolvasztani a csapot nyílt 
lánggal
• Haladéktalanul hívja Fejérvíz Zrt. Móri 
Üzemmérnökség központi számát.  (06 
22) 407 303

Köszönjük, hogy odafigyelnek a víz-
mérő állapotára, hiszen azok rendelte-
tésszerű működtetése közös érdekünk.

Fináncz Imre Polgárőr 

SZÜRETI FELVONULÁSHOZ 
MÉG EGY GONDOLAT

Régóta dédelgetett vágya valósult meg az 
idei szüreti felvonuláson egyesületünknek.

Már évek óta tervezzük, hogy a szüreti 
felvonuláson nem csak a lakosság szub-
jektív biztonságérzete miatt leszünk jelen, 
hanem végre mi is részt tudtunk venni a 
felvonuláson, mint felvonulók 

Nagy szerepet játszott ebben az 
is,hogy idén 5 új ifjú polgárőrrel gyarapo-
dott egyesületünk,

így le tudták venni a vállunkról azt a 
terhet, amit éveken keresztül gondosan és 

becsülettel cipeltünk a zavartalan szüreti 
felvonulás biztosításának érdekében.

Büszkén ültünk a feldíszített autón, 
amit Kaiser Tibi egyesületünk tagja bizto-
sított számunkra.

Fináncz Imre Polgárőr 

ORSZÁGOS ELISMERÉST 
KAPOTT A POLGÁRŐRSÉG

Jó hírt kapott a Csókakői Polgárőrség 
tagsága, kellemes meglepetésben volt ré-
szünk, nem számítottunk rá, hogy orszá-
gos elismerésben részesítik egyesületün-
ket!

Már bizonyára többen hallották, olvas-
ták, (Fejér Megyei Hírlap, -Feol.hu) hogy 
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mi lettünk az „Év Polgárőr Egyesülete” 
kitüntetettjei, a polgárőr mozgalomban 
végzett munkánk elismerése miatt a 2022. 
évben.

Ebben persze benne vana sok és rend-
szeres járőrözés,a határvédelem,a huma-
nitárius segélyszállítmányok, két polgárőr 
társunk életmentő kitüntetéseés persze a 
sok-sok rendezvény biztosítása is! 

Munkánkat a Rendőrség is 
megköszönteés szakmailag is tanúsította, 
hogy a feladatainkat a legjobb tudásunk 
szerint végezzük el. A Móri Rendőrkapi-
tánysággal több rendezvényen is együtt-
működünk, a rendőrjárőrszolgálattal több-
ször is találkoztunk a biztosítási feladatok 
ellátása során, ahol látták, tapasztalták, 
hogy a kiadott feladatok, események le-

bonyolítása probléma mentesen végre lett 
hajtva, ezzel is öregbítve Csókakő hírne-
vét. Gratulálunk a csapatnak, köszönjük a 
munkátokat, hisz ez nélkületek nem jöhe-
tett volna létre!

Csak így tovább fiúk!

Áldott, Békés Karácsonyi  
Ünnepeket Kívánunk Mindenkinek!

Csókakői Polgárőrség elnöksége

TűzOltó Hírek

A TŰZJELZŐ ÉLETET MENTHET
Az emberiség hamar rájött, hogy 

amennyi hasznot jelent a tűz jelenléte, leg-
alább akkora felelőséggel és veszéllyel jár. 
Már I. Szent István király idején szigorú 
intézkedéseket vezettek be a tűz őrzésére, 
melynek fontosságát mi sem jelzi jobban, 
mint az, hogy a tűz őrzője még a szent 
mise alól is felmentést kapott, amíg a tevé-
kenységét végezte.

Szerencsére a technológiai fejleszté-
seknek köszönhetően már vagyunk olyan 
helyzetben, hogy ezt az őrzést, egy pár 
ezer forintért beszerezhető eszközzel ki 
tudjuk váltani. Felmerül a kérdés, ha egy 
évezreddel ezelőtt ekkora hangsúlyt fek-
tettek a biztonság irányába, a mai ember-
nek ez miért nem alapvető? Akármekkora 
fejlődésen is ment keresztül a mentő-tűz-
védelem, tűzoltóinknak még mindig nagy 
számban adnak feladatot a tűzesetek. 
Mitöbb, nem a tűzesetek, hanem maga az 
ember, hiszen ezeknek jelentős része em-
beri mulasztásra vezethető vissza. 

A tűzeset maga egy olyan folyamat, 
aminél még a mai anyagias világban is a 
jobbik verzió, ha csak anyagi kár keletke-
zik. Ám sajnos sok esetben emberi életet 
is követel. A fűtési szezon kezdetével heti, 
bizonyos hetekben napi szinten következ-
nek be olyan lakástüzek, melyek során a 
bent tartózkodó személyt, személyeket 
már nem tudjuk megmenteni. Valamiért 
sokunkban van egy olyan megalapozatlan 
magabiztosság, amitől képesek vagyunk 
azt hinni, ha megérezzük a veszélyt, felke-
lünk rá az éjszaka közepén és meg tudjuk 
menteni magunkat. Sajnos az adatok nem 
ezt mutatják.

A lakástüzek ellen a legjobb és leg-
egyszerűbb megoldás a megelőzés. Ez 
történhet akár a fent említett tűzjelző/
füstérzékelő készülék beszerzésével és 
felszerelésével, de nem szabad szem elől 
téveszteni a tüzelőberendezés, illetve az 
égéstermék-elvezető karbantartását sem. 

A fűtési szezon kezdetével érdemes felke-
resni a kéményseprés végzésére elrendelt 
szervezetet, hogy biztosítsa számunkra a 
biztonságos fűtés lehetőségét.

A nem megfelelően tisztított égéster-
mék-elvezető (kémény) használata elő-
idézheti a szén-monoxid fejlődését. Ez a 
folyamat akkor következik be, amikor az 
égéstermékként kéménybe kerülő szén-di-
oxid a nem megfelelő kémény hatás miatt 
- melyet okozhat az égéstermék-elvezető 
tisztítatlansága, vagy a légpótlás nem meg-
felelő mértékű biztosítása - visszaáramlik 
a tüzelőberendezésbe, ott pedig további 
hatások révén szén-monoxiddá bomlik. 
A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, 
melynek sűrűsége nagyjából megegyezik 
a levegőével, ezért észrevehetetlennek 
mondható.  A szén-monoxid kimutatására 
egy, a füstérzékelőhöz hasonló készülékkel 
van lehetőség, mely szintén beszerezhető 
bármely állampolgár részére. A szén-mon-
oxid érzékelők tekintetében a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv piacfelügyeleti 
jogkörrel van felruházva, mely során a for-
galomban kapható érzékelőket tesztelik, a 
teszten sikeresen résztvevő szén-monoxid 
érzékelőket pedig nyilvános listán teszik 
közzé. Ha valaki szeretné biztonságban 
érezni magát és szeretteit, szén-monoxid 
érzékelő vásárlása előtt feltétlenül keresse 
fel a katasztrófavédelem honlapját, ahol 
meg tudja tekinteni a megfelelő érzékelők 
listáját. A szén-monoxid érzékelőt függő-
legesen kell elhelyezni, középmagasan, 
hogy abban a környezetben tudja vizsgálni 
a levegő szén-monoxid tartalmát, ahonnan 
várható az emberi belégzés.

Településünk, Csókakő, olyan kivé-
teles és szerencsés helyzetben van, hogy 
az országban eddig egyedülálló módon 
lehetőséget kapott a tűz elleni védekezés 
tekintetében a biztonság egy új szintjére 
lépni. Luxemburgi testvértelepülésünk-
nek köszönhetően adományként érkezett 
hozzánk egy akkora mennyiségű tűzjel-

ző készülék, mely biztosítani tudja a falu 
minden háztartásának biztonságát. Az ér-
zékelőket a helyi önkéntes tűzoltó egye-
sület tagjai megkezdték kiosztani, viszont 
tekintettel arra, hogy munka mellett, a 
kevés szabadidőnk terhére végezzük ezt 
a tevékenységet, sok időt vesz igénybe, 
hogy felkeressünk mindenkit személye-
sen. Az első adventen lehetőséget kaptak a 
település lakói, hogy tagjainktól átvegyék 
a nekik járó készüléket, így azon a vasár-
napon közel száz család háztartása vált 
biztonságosabbá. Tagjaink az ezt követő 
adventi ünnepségeken is részt vesznek, 
ahol át tudják tőlük venni azok a lakosok 
a nekik szánt készüléket, akik eddig még 
nem tették meg. Az adventi ünnepségeken 
felül továbbra is folyik a személyes úton 
történő kiosztás, illetve a község önkor-
mányzati hivatalában, munkaidőben lehe-
tőség van átvenni az érzékelőt.

Az év zárásának közeledtével meg 
szeretnénk köszönni mindenkinek, aki 
valamilyen formában támogatott min-
ket, ezzel elősegítve a beavatkozásaink 
sikerességét, ezáltal a falu biztonságát. 
Minden nehézség ellenére egyesületünk 
ismét nagy fejlődéseken ment keresztül. 
A szertárunk építése tovább folytatódik, 
a gépjárműveink bármikor bevetésre kész 
állapotban vannak, technikai eszközeink, 
védőruházatunk a folyamatos karbantartás 
és frissítésnek köszönhetően sosem hagy-
tak cserben minket és nem utolsó sorban 
csatlakozik ehhez az állományunk eltö-
kéltsége, akik időt és energiát nem sajnál-
va mindig készen állnak, ha baj van. 

Kívánunk mindenkinek Áldott, Békés, 
Biztonságos Ünnepeket!

Csókakő, 2022. december 3.                                          
Rozsnyai Dominik

Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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A mi kis tollas vendégeink
A klímaváltozás hatásait mindany-

nyian érezzük: nem jellemző már, hogy 
decemberben nagy hó örvendeztesse meg 
a gyerekeket. Nincs is nagyon hideg, 
már nagyon régen nem volt nálunk olyan 
több napig tartó időszak, amikor kétjegyű 
számmal kellett leírni a téli mínuszokat. 

Az énekes madarak viszont nem hő-
mérőznek, csak éppen nem találnak ele-
gendő élelmet ebben a ködös, nyirkos, 
nem-szeretem időben.

Ne hagyjuk, hogy a természet e remek 
teremtményei éhezzenek! 

Olyan csodálatos nézni, ahogy a kitett 
madáretetőket látogatják! 

Gyakori programunk, hogy hosszú 
ideig gyönyörködünk bennük – persze 
csak az ablakból, hiszen nagyon óvatosak 
– és mindig izgatottan fogadunk esetleg 
még nem  ismert vendégeket.

Mielőtt a Vértesbe költöztünk volna, 
sokkal szegényesebbek voltak az ismere-
teink a madarakról, mert a városba csak 
néhány faj költözik be. A verebeket, ci-
negéket, galambokat mindenki ismeri, és 
ha van elég megfelelő terület,  a fekete-
rigókkal és a varjakkal is találkozhatunk, 
de más fajokkal nehéz megismerkedni . 
Az erdő szélén azonban sok-sok madárfaj 
megfordul. Egy részük nem várja meg a 
zord időt és délebbre vonul, de a sokféle 
cinke, a mezei veréb, a vörösbegy, a szür-
kebegy vagy csuszka télen is itt marad. A 
felsorolás nem teljes, de ők a madárete-
tőnk leggyakoribb vendégei.

Persze a földre potyogott magokat is 
felszedegetik, ha biztonságban érzik ma-
gukat.

Megfigyeltük, hogy a vörösbegy nem 
száll az etetőre: mindig a földről szede-
geti az eleséget. A csuszka viszont igen  

harcias, el-elkergeti a többi eszegetőt.
A legtöbbet napraforgó magból kap-

nak madaraink, de elég sok diót is adunk 
nekik. Ha az etetőből kifogy az eleség, a 
cinkegolyó is kiválóan megfelel. Ezt azért 
szeretem, mert ha elmegyünk itthonról, 
akkor is napokig elláthatók szárnyas bará-
taink – ezt nem tudják olyan villámgyor-
san elfogyasztani. Szoktunk nekik hájjal is 
kedveskedni – vigyázat, nem szalonnával! 
Ez utóbbi sós, ami nem tesz jót a mada-
raknak. A piacon néha több kiló nyers 
hájat szerzünk be, amit adagokra osztva 
a mélyhűtőben tárolunk. Ezt csak a tény-
leg fagyos időszakban kapják: a zsír nagy 
energiaforrás számukra, amikor nagyon 
hideg van.  Szeretik az almát is: a csupasz 
ágakat „kidíszítem” rájuk szúrt almával, 
amiket néha kettévágok. Tulajdonképpen 
ez az innivalót is pótolni tudja egy kicsit, 
mert bizony jártunk már úgy, hogy a kitett 
víz rövid idő alatt megfagyott.

Egy veszélyforrásra fel kell hívnom 
a figyelmet: a macskákra. Előszeretettel 
osonnak az etető közelébe és hihetetlen, 
mekkorát képesek ugrani egy jó falat remé-
nyében. Ezért lehetőleg úgy helyezzük ki 
a madáretetőnket, hogy az „macskabiztos” 
legyen: vagy jó magasra rakjuk, vagy egy 
tálca-szerű alátéttel akadályozzuk meg, 
hogy rá tudjon ugrani egy cirmos.

Nem tudhatjuk, milyen lesz az idei tél, 
de egy évekkel ezelőtti képet hadd mutas-
sak meg: nagyon szépnek találom a vastag 
hósapkával az egyszerű kis etetőt!

Ha tehetitek, próbáljatok ti is „vendé-
geket hívni” az udvarotokba, az erkélye-
tekre, a kert fáira!Nagyon hálás vendégse-
reg ez a madárhad: ha jön a tavasz és már 
nem etetünk, a növényeinken megtelepedő 
sok-sok kártevőt fogják elfogyasztani.

Kép és szöveg: Farkas Klára 

Környezetvédelmi Hírek

1. Széncinke őrségben, lent kékcinke.

2. Csuszka

3. Vörösbegy

5. Bent kékcinke, kint széncinege

Barkócaberkenye Hírek

BARKÓCÁS VISSZATEKINTŐ 2022
Mostanában egy fontosabb, és neme-

sebb cél élvezett prioritást, mint a havi 
beszámolónk, így most elérkezett az idő, 
hogy nem csupán egy hónapot, de egy 
egész évet górcső alá vegyek.

Elsőként is, elevenítsük fel a nyár ked-
ves emlékeit, hátha ebben a téli, éppen ha-
vazó hidegben a szívünkbe is lop egy kis 
melegséget.

Ahogy ígértem, augusztusban megtar-

tottuk Barkóca táborunkat, melyet 3 napon 
át élvezhettünk és a sok eső sem szegte 
kedvünk. Napközben csizmalehúzó esz-
tergálás, kalárisfűzés volt porondon, míg 
esténként hangos zeneszó, csengő énekek 
és vidámság terült a sörédi szőlőhegyre.

Megrendezésre került a II. Kárpát-
medencei Néptánctalálkozó is, mely 
megszámlálhatatlan élménnyel gazdagí-
tott minket, és külhoni vendégeinket is. 
Tánccsoportunk minden csoportja kavar-

ta a port a színpadon, Rügyecskéktől a 
Seniorokig, akiktovábbi táncok mellett, 
Csallóközi, Somogyi és Dél-alföldi dalla-
mokra kápráztatták el a látogatókat. 

Amint bekopogtatott hozzánk Ősz-
anyó, és a szüretelőkádak is megteltek, 
azon nyomban viseletet ragadtunk, hogy 
megünnepeljük a munkát egy fergeteges 
Szüreti felvonulással. Izzottak a traktorok 
motorjai, nyerítettek a lovak, miközben 
fülig érő mosollyal énekelték, kicsik, na-
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gyok a boros nótákat a falu szinte minden 
utcáján. Megállónként táncra perdültünk, 
amiért pedig szorgos kezek gyümölcsét, 
avagy házi süteményt kaptunk jutalmul. 
Végül a kultúrház előtt csaptunk egy nagy 
bulit és kifulladásig kértük a talpalávalót.

Ahogy egyre hidegebb idők jártak 
ránk, a fellépéseink száma a hőmérséklet-
tel párhuzamosan alábbhagyott, és nekilát-
tunk kis Berkenye bázisunk szépítésének. 
Betonozás volt legutóbb napirenden, me-
lyet fiaink derekasan végeztek, egészen 
addig amíg újra hívta őket a kötelesség 
egy újabb táncra.

Ez pedig nem más volt, mint a már or-
szágos hírnevet szerző Márton-napi Liba-
vacsoránk. Az előkészületek végeztével, 

boldogan cseréltük kötényeinket díszes 
szoknyára, és a munkásruhát mellényre, 
mert a rengeteg vendégnek méltóképpen 
illett felszolgálni a finom ünnepi étket. Ez 
nem más volt, mint Húsleves, “libakímé-
lő” kacsacomb, hagymás burgonya és nem 
utolsó sorban Lúdláb kocka. Miután a 
vacsorát megültük, csak egy dolgot tehet-
tünk fittségünk megőrzése érdekében, egy 
kiadós táncházzal lemozogni az elfogyasz-
tott kalóriákat. Legkisebbek kezdtek, a na-
gyok folytatták, majd végül az egész ven-
dégsereg táncra kelt és örömmel és finom 
ételekkel telve mulattuk át az estét.

Ezután már csak a próbateremben ta-
lálkoztunk újra, szorgosan dolgoztunk az 
új táncanyagunkon, melynek akadályait 

nagyon gyorsan és ügyesen vesszük. Egy 
igazán szívünkhöz álló koreográfia lesz 
majd ebből, bizton állíthatom, mely amint 
elkészül menten feltárunk a nagy közön-
ség előtt. 

Addig viszont nem kell csüggedni, 
láthatnak még minket, és nem is akárhol, 
hanem a 4. adventen, december 18.-án a 
Művelődési ház udvarán.

Várjuk együtt a Karácsonyt, a kis  
Jézus eljövetelét!

Kellemes ünnepeket kíván a Barkó-
caberkenye Egyesület, minden kedves  
olvasónak!

Csókakő, 2022.12.01
Barkócaberkenye Néptánccsoport

Palocsai Linda

„…’A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját,  
egyengessétek ösvényeit!’”  Mt,3,3begyházi hírek

Advent 1. vasárnapjától Egyházme-
gyénkben is bevezetésre került a Magyar 
Püspöki Kar által kiadott új misekönyv, 
mely a kétszer már kiadott (1971 és 1991-
es) magyar fordítású misekönyv legújabb 
(2022-es) változata. Lényegében inkább 
csak a külső megjelenésben tér el az elő-
zőektől, azonban 3 apró -a szentmise 
szövegei meghatározó részben-, változást 
hoz: 1. Az szentmise elején a közgyónás 
szövegében a „mindenkor szeplőtelen 
Szűz Máriát” helyett a „mindenkor Szűz 
Máriát” szöveg lett, ami a latin fordítás-
ban is így szerepel. 2. A felajánlás végén a 
celebráns a következő szövegmódosítással 
hívja a híveket a közös imádságra: „Imád-
kozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom 
és tiétek kedves legyen a mindenható Atya-
isten előtt!” Itt az általános és a szolgálati 
papság azon különbségét emeli ki a hűebb 

fordítás, hogy a pap Krisztus nevében mu-
tat be áldozatot, ahogy a hívek önmaguk 
áldozatát végzik, felajánlva életüket, mint 
ahogy Krisztus is tette a kereszten. 3. Az 
„Isten Báránya” után pedig a következő 
szövegmódosítással javították a fordítást: 
„Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi 
a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást 
kaptak a Bárány lakomájára.” 

Kérjük a híveket, figyeljünk az apró 
eltérésekre, adjunk hálát, hogy magyar 
nyelvünk liturgikus szövegein keresztül, 
méltó módon tudjuk megszólítani meny-
nyei Atyánkat az egyetemes liturgiában az 
új misekönyvvel.

Jövő vasárnap, december 11-én, dél-
után 4 órakor bodajki kegytemplomunk-
ban adventi, karácsonyváró ének-, és or-
gonamuzsikára hívjuk a kedves híveket, 
melyen bemutatjuk új karácsonyi CD le-

mezünket is, amely megvásárolható lesz a 
koncert után.

Bodajk
Csatlakozva az országos Katolikus 

Karitász felhívásához, pénzadományt 
gyűjtünk a rezsiváltság miatt rászoruló 
családok megsegítésére a mellékoltáron 
kitett gyűjtődobozban. Az összegyűlt 
adományból a rászorulóknak segítünk az 
energiaköltségek kifizetésében. Előre is 
köszönjük adakozásukat!

Magyaralmás
Az idei évben a karácsony-szenteste 

nem éjfélkor imádkozzuk a szentmisét, ha-
nem az este fél 6-kor kezdődő pásztorjáték 
után 6 órakor. Remélve, hogy a családok is 
így részt tudnak venni a vigília szentmisén 
a pásztorjáték után.

Liturgikus elmélkedés
Cezáreai Özséb püspöknek Izajás könyvéhez írt 
magyarázatából (Cap. 40: PG 24, 366-367)

A pusztában kiáltónak szava

    A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek 
az Úr útját, egyengessétek Istenünk ösvényeit! 
(Mt 3, 3) Nyíltan kimondja, hogy mindazoknak, 
amik a jövendölésekben foglaltatnak, nem Jeru-
zsálemben, hanem a pusztában kell megtörtén-
niük, vagyis elmondja: minek kell megtörtén-
nie, hogy az Úr dicsősége megjelenjék, és min-
den ember megismerje Isten üdvözítő akaratát. 
Mindez a történelem tanúsága szerint szóról 
szóra akkor teljesedett be, amikor Keresztelő 
János a Jordán pusztájában az Úr üdvözítő el-
jövetelét meghirdette, ahol az Isten üdvösség-

terve nyilvánosságra jutott. Mert Krisztus és 
az ő dicsősége akkor lett nyilvánvaló minden-
ki előtt, amikor megkeresztelkedésekor meg-
nyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában  
leszállott, és megnyugodott fölötte, és ez az 
atyai hang hallatszott, amely bizonyságot tett a 
Fiúról: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! 
(Mt 17, 5) E szavak azt fejezik ki, hogy Isten 
ősidők óta a járatlan és áthatolhatatlan pusz-
taságba készül jönni. Továbbá nem volt meg 
Isten ismerete a népekben, sőt Isten igaz embe-
rei és a próféták sem kaptak hozzájuk küldetést. 
Ezért készített ez a hang utat az Isten Igéjének.  
Az úttalant és rögöset elsimíttatja, hogy az ér-
kező Úr bevonulhasson. Készítsétek az Úr útját 
(Mt 3, 3): ez az az evangéliumi meghirdetés és 
új vigasztalás, amely arra irányul, hogy Isten 

üdvözítő akaratát minden ember megismer-
je. Menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt  
viszel Sionnak: és engedd ki a hangod, jól  
engedd ki, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek 
(Iz 40, 9). Az Apostol pedig: Ti Sion hegyéhez 
járultatok (Zsid 12, 22). Vajon talán a régi vá-
lasztott népből kiemelt apostoli kar az, amely-
ről itt szó van? Mert hiszen az apostoli kar ez a 
Sion, ez a Jeruzsálem, amely Isten üdvösségét 
elfogadta. Ez csatlakozik fönségesen az Isten 
hegyéhez, tudniillik Isten egyszülött Igéjéhez. 
Ennek adja a parancsot, hogy ott fönt a magas 
hegyen hirdessék az üdvösség igéit. De ki az, 
aki ezt az örömhírt hirdeti, ha nem az evangé-
listák kara? Mert mit jelent örömhírt hirdet-
ni? Minden embernek, de mindenekelőtt Júda  
városainak, hirdetni Krisztus földi eljövetelét.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva;szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00;csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30 

Tel: 22/410-039  •  www.bodajkikegyhely.hu •  e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu
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Az elmúlt hónapok programjai:
A hagyományokhoz híven szeptember 

utolsó hétvégéjén harcitúrát és családi napot 
tartottunk a sportpályán.

 Megemlékeztünk  a Magyar Népmese 
Napjáról, meseolvasással, játékos feladatokkal.

Október elején megünnepeltük a Zene Vi-
lágnapját, zenehallgatással, közös énekléssel.

Idősek Világnapja alakalmából 1. osztá-
lyos tanulóink az Idősek Otthonába látogattak, 
hogy köszöntsék az ott lakókat kis műsorral.

 Az Állatok Világnapján eledelt és taka-
rókat gyűjtöttünk a menhelyen lévő állatok 
részére, ahonnan néhány kutyus meg is lá-
togatott bennünket, nagy sikert aratva tanu-
lóink körében. 

Iskolai keretek között megemlékeztünk 
az aradi vértanúkról, köszönöm a 6. osztály-
nak a műsort.

A Vár felszabadulásának évfordulóján 
várlátogatással és játékos feladatokkal emlé-
keztünk az eseményre. 

Faluünnepély keretében ünnepi műsort 
adtunk az 1956- os Forradalom és Szabad-
ságharc eseményeiről. Köszönöm a szerep-
lőknek a színvonalas előadást.

Márton-napi projekthetet tartottunk, kéz-
műves- és irodalmi foglalkozásokkal.

Pályaorientációs nap keretében az alábbi 
programokon vehettek részt tanulóink. 

Az első osztályban szülők meséltek 
foglalkozásukról, prezentációval, képekkel, 
megfogható gyártási termékekkel színesítet-
ték az előadást. A tanulók bepillantást nyer-
hettek egy  gépészmérnök, raktáros, házas-
ságkötő és programozó életébe. 

A második osztályban játékos, mester-
ségeket megismertető foglalkozásokkal ké-
szültek. Zsákban elrejtett tárgyakat kellett a 
gyerekeknek tapintással felismerniük, majd 
a hozzá kapcsolódó foglalkozást megnevez-
niük. Ezt követően kicsi tárgyképeket húz-
tak tanulóink, megismerni a szerszámokat 
és olyan foglalkozást keresni hozzá, ahol az 
adott eszközöket használják. Majd „mikro-
fonos” interjút készítettek, ahol mindenki 
elmondhatta, mire készül, mi szeretne lenni 
felnőtt korában, s mit kell tennie azért, hogy 
ez megvalósuljon. A foglakozást erre az al-
kalomra készített Activity játékkal zártuk.

Majd a tantermi fogglalkozások után az 
első és második osztályosok a Váralja Varro-
dába látogattak, ahol Palocsainé Fűrész Éva 
vezetésével, egy „Hóember útját” követhet-
tük végig, azaz megismerhették a varrodai 
munkafolyamatokat. Ezúton is köszönjük 
ezt a lehetőséget!

 A 3. és 4. osztályosok Szmola Edina 
kerámikus műhelyébe sétáltak el, aki nagy 
szeretettel várta őket, üdítővel, süteménnyel 

készült a gyerekeknek. Először mesélt a mű-
helyéről, az anyagokról, amiből készíti az 
edényeket, majd közösen az ő irányításával 
egy sünit formáztak kaolinból. Az elkészült 
alkotásokat kiégette, és elhozta a gyerekek-
nek emlékbe. Nagyon figyeltek a munka 
közben Edinára, sok technikai fogást is meg-
mutatott nekik. A kerámia műhely után egy 
csókakői pékmester, Végh György és Mar-
gó műhelyébe látogattunk el. Nagyon türel-
mesen bemutatták a gyerekeknek a pékség 
eszközeit, belenézhettek a kemencébe, ki-
próbálhatták a sütőlapátot. Ő is mesélt arról, 
hogy miért választotta ezt a mesterséget. A 
tanulók érdeklődően hallgatták, sok kérdést 
tettek fel neki. Az elköszönéskor Margó egy 
nagy kosár sajtos pogácsával kínált meg ben-
nünket. Nagyon nehezen indultunk vissza az 
iskolába, a gyerekek jól érezték magukat a 
vendéglátóinknál, szívesen maradtak volna 
még.  Köszönjük a tartalmas délelőttöt!

A 7. osztály a móri Frimo Hungary 
Kft-nél vett részt gyárlátogatáson. Az utat 
oda-vissza tömegközlekedési járattal tették 
meg,  ami szerintem kifejezetten jó megol-
dás volt, hiszen a gyerekek ismerkedhettek a 
tömegközlekedéssel, amivel a későbbiekben 
középiskolába járnak majd. Mórra érve már 
a Frimo bejárata előtt vártak minket, a cég 
bemutatása egy nagyon igényes prezentáció-
val kezdődött, ahol a tanulók részletesebben 
megismerkedhettek a céggel és annak pon-
tos munkavégzésével. Az előadásba igye-
keztek bevonni tanulókat is, amit láthatóan 
élveztek, készségesen, nagy érdeklődéssel 
válaszoltak minden feltett kérdésre. A pre-
zentáció után bejártuk a cég termelési rész-
legét, ahol a tényleges munka folyik, a két 
hatalmas csarnokban nagyon sok újdonság-
gal ismerkedhettek meg diákjaink, illetve a 
munkafolyamatok egyes aspektusaiba is be-
tekintést nyerhettek. A látogatás végén több 
fiú is pozitívan nyilatkozott és szándékukat 
fejezték ki, hogy a jövőben esetleg hasonló 
munkakörben, hasonló területen dolgozza-
nak majd.

Az 5. 6. és 8. évfolyam Mórra látoga-
tott el a Paulus Molnár Borház üzeméhez. 
Idegenvezetőnk Diós Máté elmondta a leg-
fontosabb tudnivalókat az üzemről, hol ter-
mesztik a borkészítéshez szükséges szőlőt 
(ez mekkora területen helyezkedik el), hova 
kerül a szüret után a szőlő és hogyan kerül 
utána a boltok polcaira a már palackozott 
minőségi bor. Az üzemben nemcsak boro-
kat, hanem pezsgőket is gyártanak. Elsőként 
azt az épületrészt néztük meg, ahol azok a 
tartályok vannak, amikben a bort tárolják. 
Ezután a palackozó részlegbe mentünk, ép-
pen pezsgőt palackoztak. Láthattuk azokat a 

raklapokat, amelyeken már sorakoztak a do-
bozokban lévő borok, várva hogy kiszállít-
sák őket a célhelyre. Az üzemlátogatás végén 
megkínáltak minket musttal a gyerekek nagy 
örömére. A Mórra vezető utat a reggeli órák-
ban busszal tettük meg, hazafelé a borúton 
sétálva jöttünk vissza az iskolához.

Versenyeredmények:
A Veszprém Megyei Díszmadár Egye-

sület és az Agóra Veszprém Kultúrális Köz-
pont által meghirdetett rajzpályázaton Király 
Bíborka 3.osztályos tanulónk különdíjban 
részesült.

Rácz Levente 3.osztályos tanulónk elis-
merő oklevélben részesült a Ferro Sped által 
meghirdetett rajzpályázaton.

Tajti Szonja, Király Bíborka és Polacsek 
Csaba a Dream Ingatlaniroda rajzpályázatá-
nak nyereményét december 1.-én veheti át 
Veszprémben.

Iskolánkból 23 tanuló nevezett a Móri 
RMÁI Károlyi József Tagiskolája által 
meghirdetett Márton napi versfordító és és 
illusztráló versenyre. A zsűrinek nagyon 
nehéz dolga volt, hiszen mindegyik munka 
nagyon igényes és szépen kidolgozott volt.

A 3-4. osztályosok közül Király Bíborka 
(3.o.) I., Szabó Zsolt (3.o.), II., Szabó Kla-
rissza (4.o.) III. helyezést ért el. A felsősök 
közül az 5-6. osztályosok kategóriájában 
Tóth Dávid (6. o.) I. helyezést, a 7-8. osztá-
lyosok korcsoportjában Király Hunor (7.o.) 
II. helyezést ért el. Szívből gratulálunk a 
sikereikhez! Felkészítő tanáraik Kamocsa 
Eszter, Kordiszné Pintér Katalin és Tamás 
Éva voltak. 

Ősz tanulói:
1. osztály: Lőrincz Hanna, Rácz Léna, Vén-
inger Ábel
2. osztály: Bakos Dániel, Jakab Míra, 
Spitzmüller Balázs,  Nádvári Levente
3. osztály: Tajti Szonja, Horváth Beatrix
4. osztály: Polacsek Csaba, Szabó Klarissza
5. osztály: Czikora Vince, Abért Szabolcs 
Bulcsú, Pap Zsombor, Mocsonoki Krisztián, 
Lóderer Péter
6. osztály: Abért Márton Kenéz, Berényi 
Bence, Kun Kristóf, Szabó Lara Fanni
7. osztály: Lóderer Miklós, Hegedüs Boldizsár
8. osztály: Czompó Léna, Asztalos Anna

Iskolánkban több alkalommal is társa-
dalmi munkát szerveztünk. Az új ebédlő felé 
ajtót nyitottunk, hogy ne kelljen gyermeke-
inknek az egész épületet megkerülni, hogy 
eljussanak az étkezőhöz. A tél beköszönté-
vel sajnos az udvaron lévő sátrat is le kellett 
bontani. Köszönöm Vass Zoltánnak, Unti Ti-

iskOlai hírek
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bornak, Mike Károlynak, Csöngedi Roland-
nak, Gubicza Jánosnak, dr. Abért Jánosnak a 
munkáját.

Nagy öröm számunkra, hogy az új ét-
kezőbe szükséges székek beszerzéséhez az 
anyagi forrást sikerült összegyűjteni támoga-
tó szülők jóvoltából.  Köszönet  Szabó Tibor-
nak, Tóth Mártának, Szabados Melindának, 
Mondovics Lászlónak, Szluka Edinának, 
Rácz Lászlónak, Preszter-Bognár Katalin-
nak, Lőrincz Lászlónak, Pálmai Viktornak, 
Rácz Arankának, Kun Gyulának, Czompó 
Krisztiánnak, Mocsonoki Krisztinának, va-
lamint az iskola szülői szervezetének.

Köszönöm szépen Szluka Edinának 
valamint a szülői szervezet tagjaink a bál 
megszervezését, lebonyolítását, mely jó han-

gulatban  telt el. Köszönöm a támogatóknak 
a tombola felajánlásokat, hogy jelenlétükkel 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, hi-
szen a bevételből színes programokat tudunk 
nyújtani tanulóinknak.

Decemberben minden hétfőn közösen 
gyújtunk gyertyát az iskola udvarán, minden 
alkalomra két osztály készül ünnepi műsorral. 

December 6-án a Mikulás is elláto-
gat iskolánkba, köszönjük a csomagokat a  
Luxemburgi Baráti Társaságnak.

Téli szünet időpontja:
2022. december 22-től 2023. január 8-ig

Utolsó tanítási nap: 2022. december 21. szerda
Első tanítási nap: 2023. január 9. hétfő

Hamarosan elérkezik a várva várt pihe-
nést, ezzel az idézettel kívánok mindenkinek 
Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt! 

Van a csoda... Karácsony csodája. Amire 
várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem 
a színes szalagokkal átkötött dobozokban rej-
lik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. 
Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet 
megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, 
őszinte, szívből jövő kívánságokban, szere-
tő érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb 
ajándék? A következő háromszázhatvanöt 
napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem 
a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csak-
is ezek. Csak ezek... Ez a karácsony csodája.

Csitáry-Hock Tamás

spOrt hírek

BEFEJEZŐDÖTT A BAJNOKSÁG 
ŐSZI IDÉNYE, INDUL A TÉLI KUPA

Befejeződőtt a Megyei Bajnokság III. 
osztályában a bajnokság őszi idénye. Csó-
kakő a bajnokság Északi Csoportjában 11 
pont megszerzésével a 10. helyen várja a 
tavaszi folytatást. Az elmaradt pázmándi 
mérkőzés lejátszását követően, elindul a 
Téli Kupa. Az idei évben visszatér két év 
után a sorozat az eredeti helyszínére az 
általános iskolai pályára. A Téli Kupára 
nyolc csapat nevezett: Felvidék, Öregfiúk, 
TBC, Csőcselék, Vértesalja Gyermekei, 
Suhancok, White FC, Faterrock. A mér-
kőzések lebonyolításának ideje, minden 
vasárnap reggel 8 órától 13 óráig tart, 
minden mérkőzés egész órakor kezdő-
dik. A csókakői bajnokságnak is nevezett 
Téli Kupa 2022. december 11-től, 2023. 
február 5-ig fog tartani. A Megyei III-as 
bajnokságban a következő eredmények 
születtek az elmúlt hetekben: 

Megyei III. osztályú bajnokság 2022. 
november 20. 10. forduló

Csókakő – Baracska 4–2 (3–0)
Vezette: Dömsödi Csaba.
Csókakő: Paudics Gábor – Lakatos (Fa-

lusi József), Bitter Bence, Virág András, 
Jakus Ádám, Jelena László, Sinka Roland, 
Simek Csaba, KadlecsikPéter,Lénárth Dá-
niel (Talos Rajmond József), Albert Adrián.

Baracska: Ragályi Attila, Koltai Róbert, 
Kovács-Szántó Zsolt, Csókás Patrik, Gál Be-
nedek, Kovács-Szántó Bence, Baranyai Ist-
ván Attila, Horváth Bence Imre, Szabó Lász-
ló, Benkő Márton (Mészáros Márk), Hőlaki 
Krisztián.

Gól: VirágAndrá (40’, 56’), Lénárth 
Dániel (12’), Sinka Roland (31’), 
CsókakőHőlaki Krisztián (57’), Gál Bene-
dek (60’) Baracska.

Megyei III. osztályú bajnokság 2022. 
október 30. 11. forduló

Vértesacsa – Csókakő 2 – 1 (0-0)
Vezette: Cérna János.
Vértesacsa: Berkeszi Bálint, Mácsár 

István (Körmendi Ádám), Lezsák Levente, 
Csidei Dominik Krisztián, Kovács Mik-
lós László, Gyenge Szabolcs (Cser Gábor), 
Köleséri Tamás, Hollósi Róbert, Fazekas 
Martin (Pál Olivér) Horváth Péter Barnabás, 
Szaller Tamás cserék: Szabó Gergő, Tánczos 
Gyula

Csókakő: Paudics Gábor, Virág András, 
Bitter Bence, Jakus Ádám (Falusi József), 
Albert Adrián, Jelena László, Simek Csaba, 
Lénárth Dániel (Kiss Ferenc Zalán), Talos 
Rajmond József, Grozly Gábor, Visi Zoltán 
(Lakatos Dávid) csere: Burján András

Gól: Mácsár István (50’), Pál Olivér 
(66’) Vértesacsa, Talos Rajmond József 
(80’) Csókakő

Megyei III. osztályú bajnokság 2022. 
november 6. 12. forduló

Csókakő – Csákberény 1 – 1 (0 – 0)
vezette: Dömsödi Csaba
Csókakő: Paudics Gábor, Visi Zoltán, 

Pintér Bence (Sinka Roland), Bitter Bence, 
Jakus Ádám, Albert Adrián, Jelena László, 
Simek Csaba, Talos Rajmond József (Virág 
András), Grozly Gábor (Kiss Ferenc Za-
lán), Lénárth Dániel (Falusi József) csere: 
Kadlecsik Péter

Csákberény: Huszár Gábor, Szabó-
Galácz Levente, Zsöllei Bálint, Rácz Barna-
bás (Filotás Zoltán), Gyuris Martin, Zsöllei 
Lázár, Budai Balázs (Baksa Roland), Kondor 
Zoltán István, Hideg Imre, Bíró Bálint, Ha-
mar Ármin csere: Pap Marcell László, Bíró 
Balázs

Gól: Zsöllei Lázár (70’) Csákberény, 
Albert Adrián (72’) Csókakő

Megyei III. osztályú bajnokság 2022. 
november 13. 13. forduló

Újbarok – Csókakő 3 – 2 (3 – 1)
vezette: Rózsa József
Újbarok: Demeter Lajos, Kollár Tibor, 

Hollósy Kristóf, Csatlós Szabolcs (Szabó Já-
nos), Kalocsa Márk, Szoldáth József Dániel, 
Fekete Tamás (Sebján Attila), Szalai Gábor 
(Kalocsa Tamás), Erdélyi Dominik, Tóvári 
Róbert (Ploveczki Attila Dávid), Sebján Pé-
ter Zoltán csere: Banu Tibor

Csókakő: Paudics Gábor, Lakatos Dávid 
(Falusi József), Virág András (Kiss Ferenc 
Zalán), Bitter Bence, Jakus Ádám, Albert 
Adrián, Visi Zoltán, Simek Csaba, Pintér 
Bence (Kadlecsik Péter), Grozly Gábor, 
Lénárth Dániel (Burján András)

Gól: Sebján Péter Zoltán (16’), Szoldáth 
József Dániel (35’), Erdélyi Dominik (40’), 
Fekete Tamás (73’ öngól) Újbarok, Albert 
Adrián (45’) Csókakő

Megyei III. osztályú bajnokság 2022. 
december 4. 1. forduló

Csókakő – Pázmánd 0 – 3 (0 – 0)
vezette: Dubecz Balázs István
Csókakő: Paudics Gábor, Virág András, 

Bitter Bence, Jakus Ádám, Albert Adrián 
(Burján András), Jelena László, Kadlecsik 
Péter, Lakatos Dávid (Kiss Ferenc Zalán), 
Simek Csaba, Grozly Gábor, Visi Zoltán 
(Falusi József)

Pázmánd: Mocsári Máté, Csulák Máté, 
Vagyóczki Norbert, Szilágyi Leonardo, Rigó 
Ábel, Kovács Dávid (Joao Manuel Roque 
De Oliveira Paulo), Kutai Szabolcs, Varga 
János, Tóth Olivér, Miklós Máté László (Je-
ges István) Sziládi Péter (Drankovits Zsolt)

Gól: Kutai Szabolcs (71’, 78’, 86’)

A bajnokság most véget ért, de a csó-
kakőiek nem maradnak foci nélkül, hiszen 
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Csókakői Világító Advent 

MEGHÍVÓ ADVENTI SÉTÁRA

Örömmel értesítünk titeket, hogy a nagyszámú érdeklődésnek köszönhetően az idei évben is 2022. december 
1-től indulhat a közös visszaszámlálás.

Naponta 17:00- 20:00 óra között bukkannak fel a kivilágított, sorszámokkal díszített ablakok. 

Íme egy kis segítség a kereséshez:

Egy Fény elhatározta, hogy meglátogatja a barátait. Nem emlékezett minden címre pontosan, de amire igen, azt gyorsan leírta: 

1. Első útján gondolt egyet és a Kossuth utcába ment, így nem messze a templomtól megleled.

2. Tanakodott ki legyen a következő, akit meglep, így a második útja a Deák Ferenc utcába vezetett.

3. Mindig kapott egy új edényt vagy bögrét ajándékba, ám most a meglepetést a harmadik ablak fénye okozta.

4. Negyedik napon az első fényhez közel hívták őt az esti sétára, így visszament a Kossuth utcába.

5. Ma szükséged lesz a meleg bakancsra, mert nem lejtőből áll a Hegyalja utca.

6. Sokan dolgoztak a falu központjában az ünnepi hangulaton, megnézte ő is, majd az ovival szembeni utca elején keresgélte a hatodik
ablakot.

7. Nagyon megkedvelte a Hegyalja utcát, így újra ellátogatott oda, ám most csak az elejéig jutott.

8. Mézeskalács illata csapta meg az orrát, melyet az iskola ablakában látott. De ott nem találta a nyolcadik ablakot, így megkerülte az
iskolát.

9. Ment, ment, kitartóan kereste a kilencedik ablakot. Egyszer csak a József Attila utca végére ért, ahol picit meg is pihent.

10. Huncut fények viccelték meg őt, hisz a falu központjában is minden nap vannak fények. Ám hátra tekintett és meglátta a tizedik
barátot.

11. A tizenegyedik napon is kitartott, rögtön a Rákóczi utcába tartott. Boldog kis arcok lesték őt bentről, így mosollyal várta a következő
napot.

12. Csókakőről tudjuk jól, a szomszéd faluba kanyargós kis utca vezet, melynek sarkában egy szép nagy házban a tizedkettedik fényt
leled.

13. „kis” Dózsa vagy „nagy” Dózsa. Nem emlékezett. Úgy döntött, hogy a „nagy” Dózsa végéig elmegy.

14. Ezerjó dolog van a világban, főleg, ha elér a Nagysalló sarkába. Megállt, körbenézett, csodálta a tizennégyes ablakot.

15. Eszébe jutott, hogy kihagyott egy barátot, visszament hát a József Attila utca majdnem legvégére, hogy felkeresse a tizenötödik
ablakot.

16. Elfáradt picit a tegnapi útján, így a másik három barátjához ment vissza közel a Kossuth utcába, ahol a tizenhatodik ablakot
csodálhatta.

17. Tudta, hogy van több olyan utca, mely közül az egyik vége zsákutca. Így újra ellátogatott a Deák utcába.

18. Sokat tanakodott magában, hogy ki is lakhat még a Kossuth utcában. Elment hát teljesen a falu elejére, ahol a tizennyolcadik
ablaknál állt meg.

19. Gondolta: különleges helyen él ez a fény, a „Kastély utcájának” elején villant fel a tizenkilencedik fény.

20. Emlékezett, hogy még mindig van olyan utca, ahol eddig nem járt, a Vörösmarty út elején villant fel a következő láng.

21. Tetszett neki a falu elejének barátságos hangulata, így elment a Jókai Mór utcába.

22. A huszadik ablak eddig sem volt messze, de most volt hozzá érkezése. Elment hát újra a Nagysalló utca végére.

23. Szeretett volna mindenkit karácsony előtt megtalálni, így kitartóan elsétált a József Attila utcáig. Megtorpant picit, hogy merre
keresse, de végül az utca közepén meglelte.

24. Ezen a gyönyörű napon mindenkinek fontos, hogy ne egyedül legyen, így meghívást kaptak mind a huszonnégyen. Boldog lett a
fény nagyon, hisz a Kossuth utca egyik nagy erkélyes házában együtt ünnepelhetnek kicsik és nagyok.

Az idei évben december 7-től sétátok alkalmával érdemes elhaladni az iskola ablakai előtt is, naponta 19:00-ig kivilágított
mézeskalács kiállítást tekinthettek meg! 

Izgalmas ablakvadászatot és békés készülődést kívánunk Mindenkinek!

minden vasárnap februárig lesz mérkőzés 
az iskolai pályánkon. A Téli Kupa címvé-
dője a FELVIDÉK csapata. A Téli Kupán 
a december 25-i karácsonyi napon és a  

Áldott, Békés, Karácsonyi Ünnepeket 
Kívánunk Mindenkinek!

Csókakő, 2022. december 6.                                                               
Fűrész György

január 1-i újévi napon nem lesz forduló. 
Minden drukkert szeretettel várunk mér-
kőzéseinkre! 
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Klézli Rita

  Értéke

1000,- Ft
Felhasználható:

2022.12.01 – 2023.02.28. között

Csókakő, Petőfi S. u. 2.

Személyenként 
egyszeri alkalommal igénybe vehető!

Bejelentkezés:

Tel.: +36/20 334 1094

RC Studio

 Pedikűröst keresel?
Imádod a pedikűrt kombinálni a 

géllakkal?

Szépülnél egy esküvőre, vagy 
akár a sajátodra?

Számomra a tyúkszem vagy a 
bőrtüske sem probléma. Foglalkozom 
problémás lábakkal is.

Babát vársz és nehezen éred el a 
lábujjaidat vagy a sarkad?

Gyermeked lábán benőtt a köröm?

Párod lába bőrkeményedéses?
Nagyszüleid lábának ápolását 

szakemberre bíznád?

Akkor itt a helyed!
Foglalj időpontot!

K

U

P

O

N

Pedikűr·Manikűr·Géllakk
·Füllyukasztás

Szépség és Kikapcsolódás!

K u p o n
Értéke

1000,- Ft
Felhasználható:

2022.12.01 – 2023.02.28. között

EK Cosmetics
Csókakő, Kossuth u.4.

Egy kezelésre egy kupon 
használható fel!

A kupon az 5000-, Ft-ot 
meghaladó kezelésekre 

használható fel!

Bejelentkezés:

Tel.: +36/20 99 69 665

EK Cosmetics       
   EK_Cosmetix

Szolgáltatások:

Arckezelések
Testkezelések
Férfi Arckezelés
Henna Szemöldök Styling
Szempilla Lifting
Szemöldök Laminálás
Gyanta
Wax
Smink Időpontfoglalás telefonos 

bejelentkezés alapján!


