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Tisztelt Csókakőiek!

Boldog újévet kívánok mindenki-
nek! Megkezdődött a 2023-as eszten-
dő.Tart még a tavalyi évben elkezdett 
Téli Kupa, ami hét fordulón keresztül 
tart. Hét csapat nevezett a labdarúgás 
roncsderbijének is nevezett bajnok-
ságba. A Sport Hírek oldalán olvashat-
nak az elmúlt öt forduló eredménye-
iről. Először is szeretnék beszámolni 
róla, hogy a Csókakői Hírek nyomta-
tott változatról átvált online változat-
ra a megemelkedett nyomdai költsé-
gek miatt. Újságunk továbbra is havi 
rendszerességgel fog megjelenni. A 
Csókakői Hírek a továbbiakban csak  
www.csokako.hu oldalon érhető el.  
Figyeljék facebook oldalainkat, mivel 
az újság megjelenésekor itt hívjuk fel 
egy hivatkozás, bejegyzés segítségé-
vel az újság megjelenésére a figyel-
met. Természetesen elérhető az újság 
nyomtatott változatban is annak, aki 

ezt igényli. Kérem, hogy aki nyom-
tatott újságot szeretne, az ügyfélfoga-
dási időben keresse fel hivatalunkat. 
Szeretném felkérni azokat a lakóinkat, 
akik nyomtatóval rendelkeznek, hogy 
környezetükben élő idősebb lakóink-
nak, vagy olyan újságolvasóinknak, 
akik igénylik a nyomtatott verziót se-
gítsenek az újságot kinyomtatni. Segít-
ségüket, megértésüket előre is köszö-
nöm. Sajnos az elkövetkező esztendő 
költségvetési szempontból nem lesz 
könnyű, épp emiatt a képviselő-testü-
let a gazdasági helyzetünk javítása ér-
dekében adót emelt. Az iparűzési adó 
mértéke nem változott, de a kommu-
nális adó helyi lakcímigazolvánnyal 
rendelkező lakóinknak ingatlanonként  
12 000 Ft-ról 15 000 Ft-ra emelkedett, 
a nem helyben lakó ingatlantulajdono-
sok ingatlanainak adójának mértéke 
pedig 17 000 Ft-ról 30 000 Ft-ra nőt.  
A helyi adórendeletünket az Önkor-
mányzati Hírekben a 2. oldalon ol-

vashatják. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy hagyományos rendezvé-
nyeinket, ha szerényebb körülmények 
között is, de megtartjuk! A Csókakői 
Majális május 6-án szombaton kerül 
megrendezésre, június 3-án szom-
baton Trianoni megemlékezés lesz, 
majd utána Kárpátia koncertet tartunk. 
A Szent Donát Napi Búcsút augusz-
tus 5-én ingyenes búcsúi bállal, majd 
másnap augusztus 6-án 11 órakor 
búcsúi szent misével és utána a sport 
utcában hagyományos Csókakői Vári 
Vásárral, vidámparkkal, délutáni mu-
latsággal ünnepeljük. A Csókakői Vár-
játékok szeptember 9-én lesz, az idei 
évben sem a pénteki, sem a vasárnapi 
napot nem rendezzük meg. Mindhá-
rom rendezvényünkön a Viking Ze-
nekar fog játszani, a belépés ingyenes 
lesz. Mindenkit szeretettel várunk ren-
dezvényeinkre!

Csókakő, 2022. január 28.                                          
    Fűrész György polgármester
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HELYI ADÓRENDELET

Csókakő Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 10/2022. 
(XI.30) önkormányzati rendelete a 
magánszemély kommunális adójáról

Csókakő Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a helyi adókról szó-
ló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Csókakő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az önkormányzat 
illetékességi területén a helyi adóktól 
szóló 1990. évi C. törvényben (a továb-
biakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül 
határozatlan időtartamra magánszemély 
kommunális adóját vezet be.

2. §
Kommunális adókötelezettség terhe-

li a Htv. 24. §-ában meghatározott ma-
gánszemélyt. 

3. §
Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában 

és a Htv. 17. §-ában meghatározott adó-
tárgyanként, vagy lakásbérleti jogon-
ként 30.000,-Ft.

4. §
Adótárgyanként 15.000,-Ft adóked-

vezményben részesül az a magánsze-
mély, aki az adóév első napján csókakői 
állandó lakcímmel rendelkezik.

5. §
Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép 

hatályba.

6. §
Hatályát veszti a magánszemély 

kommunális adójáról szóló 14/2015. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet.

Fűrész György              Dr. Klima Olga
 polgármester                  jegyző

A kommunális adóalanya  
MAGÁNSZEMÉLY:

- Ha van építmény (lakás és nem 
lakás céljára szolgáló épület, épület-
rész1), akkor aki a naptári év első nap-
ján az építmény tulajdonosa, vagy az azt 
terhelő vagyoni értékű jog jogosultja. 
Több tulajdonos vagy jogosult esetén az 
adóhatósághoz benyújtott megállapodás 
szerint.

- Építmény nélküli telek esetén, aki 
a naptári év első napján a telek tulajdo-
nosa, vagy az azt terhelő vagyoni értékű 
jog jogosultja. Több tulajdonos vagy jo-
gosult esetén az adóhatósághoz benyúj-
tott megállapodás szerint.

Telek: az épülettel, épületrésszel be 
nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, 
feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági 
művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföl-
det, (termőföld: az ingatlan-nyilvántar-
tásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, 
rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, 
halastó művelési ágban nyilvántartott 
földrészlet)

c) a tanyát,
d) a közút területét,
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya 
tartozékai által lefedett földterületet,
f) a temetőkről és a temetkezésről 
szóló törvény temető fogalma alá 
tartozó földterületet,
g) a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló törvény szerinti 
víztározó, bányató területét,
h) az erdőt,
i) az ingatlan-nyilvántartásban 
mocsárként nyilvántartott 
földterületet.

A kommunális adó évi mértéke:
- alapesetben: 30.000,-Ft/év/adó-

tárgy
- lakcím alapján járó adó-

kedvezmény: aki január 1. napján 
csókakői állandó lakcímmel ren-
delkezik 15.000,-Ft kedvezmény-
ben részesül minden adótárgyra,  
tehát 15.000,-Ft/év/adótárgy a fizeten-
dő összeg,

Tehát:
- adózik az összes belterületi ingat-

lan, kivéve az a belterületi, építmény 
nélküli ingatlan, amely termőföld 
(szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, 
legelő (gyep), nádas, fásított terület, 
halastó művelési ágban nyilvántartott 
földrészlet) és ténylegesen művelés 
alatt áll,

- adózik minden zártkerti vagy 
külterületi ingatlan, amin építmény 
van (lásd lábjegyzetben épület, épü-
letrész fogalmát)

- adózik minden zártkerti vagy 
külterületi ingatlan, amin nincs épít-
mény, de nem termőföld (kivett meg-
jelöléssel nyilvántartott földrészlet).

Pl.: a zártkerti gyümölcsös besoro-
lású ingatlan, amin van egy gyümölcs-
tároló – adózik, annak ellenére, hogy 
termőföldnek minősül, hiszem építmény 
van rajta 

1épület: az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló törvény szerinti olyan 
építmény vagy annak azon része, amely a 
környező külső tértől szerkezeti elemekkel 
részben vagy egészben mesterségesen ki-
alakított, elválasztott teret alkot és ezzel az 
állandó vagy időszakos tartózkodás, illetve 
használat feltételeit biztosítja, ideértve az 
olyan önálló létesítményt is, amely részben 
vagy teljes belmagasságával a környező 
csatlakozó terepszint alatt van;

épületrész: az épület önálló rendeltetésű, 
a szabadból vagy az épület közös közlekedő-
jéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége 
vagy helyiség-csoportja, amely a 8., a 20., a 
45. és 47. pontokban foglaltak szerint azzal 
felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi 
egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló 
épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban 
önálló ingatlanként nem szerepel;

Önkormányzati Hírek
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Képviselői beszámoló 2022 
Bognár Gábor

lennének megoldva, ha nincsenek a 
civilek! Így a helyi szervezetek nagy 
részében feladatot vállalok, kisebb, 
nagyobb mértékben!

Tagja vagyok a Polgárőrség, a he-
lyi Önkéntes Tűzoltóság, a Várbarátok 
társasága, a Települési Agrárbizottság, 
a Rákóczi szövetség helyi csoport-
jának aMagyaralmás és Környéke 
Gazdakör Egyesületének, A Borrend 
nagymestere vagyok,  a Csókakői 
Barkócaberkenye Egyesület elnöke. 
Ezekben az egyesületekben nagyon 
sok munkával, az egyesület tagjainak 
hathatós segítségével nagy munkát 
végzünk, rendezvényeket szervezünk, 
fiatalokat tanítva, bevonva a munkába, 
példát mutatva nekik, hogy kell a kö-
zösségért tenni, hogy büszkék lehes-
sünk településünkre!

Fontosnak tartom a település hatá-
ron túli kapcsolatait is, ezért sokszor 
veszek részt az ő rendezvényeiken, és 
részese, szervezője vagyok az itteni 
rendezvényeknek, ahol vendégül lát-
juk őket! Kárpátmedencei Borrendi 
találkozó szervezése, Kárpátmedencei 
néptáncosok találkozója is a feladata-
im közé tartozik. Vannak kapcsolataim 
lengyel, német, luxemburgi, felvidéki, 
erdélyi, vajdasági, kárpátaljai, mura-
vidéki, pártiumi szervezetekkel, ezek-
nek a szervezeteknek az egymással 
való kapcsolattartásában igyekszem 
katalizátor lenni!

Idei évben lelkes támogatók, és 
segítők segítségével keresztutat ál-
lítottunk a várhoz vezető út mentén, 
ez rengeteg időm, energiám elvitte. 
Másik fontos feladatomnak a néptánc-
együttes házának felújítását, az udva-
ron színpadként is használható pajta 
felépítését tartom, ahol reményeim 
szerint a kultúra minden ága, stílusa 
helyet talál majd magának! Sajnos 
idén ott kicsit meglassultak a munkák, 
a következő időszakban erre szeret-
nék több időt fordítani! Ehhez kérem 
minden segítőkész ember támogatását, 
hogy elkészülve használhassuk közö-
sen, mindenki örömére!

Csókakő 2022.12.13
Bognár Gábor alpolgármester, 

önkormányzati képviselő

Palocsai Jenő képviselői 
beszámoló 2022. évről

Eltelt egy év újra, immár 25 éve 
annak, hogy képviselőként végzem 
munkám önzetlenül Csókakő telepü-
lés javára! A 25 év alatt volt sok szép 
idő is, amikor szaladt a szekér, amikor 
alkottunk nagyokat, fejlődött, gyara-
podott a falu, de voltak nehézségek 
is, volt idő amikor az önkormányzat 
léte, az iskola jövője, csak szalma-
szálon lógott! Szerencsére mindig 
úrrá tudtunk lenni a problémákon. 
Sajnos a z elmúlt év is a nehéz évek 
közé sorolandó, a következő pedig 
még nehezebb lesz! Kényszerpályán 
mozog az önkormányzat, a járvány 
árnyékából alig kilépve, egy háborús 
világba cseppentünk, ahol szándékos 
energiaválságot kiváltva igyekeznek 
a világ nagy pénzemberei átalakítani 
a világképet, számukra kedvezőnek 
képzelt formára! Sajnos így nagyon 
nehéz alkotómunkát végezni, amikor 
szinte minden döntés kényszer hatá-
sára születik meg, mindig a legkisebb 
rosszat választva! Sajnos nem minden 
döntéssel tudok azonosulni, időnként 
lelkiismeretemre hallgatva akkor is 
nemet kell mondanom, amikor én sem 
tudom igazából mi a jó megoldás eb-
ben a helyzetben!Bízom benne,hogy 
előbb utóbb visszaáll a normális világ, 
amikor lehet dolgozni alkotói módon 
is újra!

 
Természetesen a nehézségek el-

lenére is tettem a dolgom a szokásos 
módon a település érdekében! Nagyon 
fontosnak tartom a helyi civil szerve-
zetek működését, hisz ők nagyon sok 
terhet levesznek az önkormányzat, az 
állam válláról, akkor amikor olyan 
feladatokat vállalnak magukra, ami az 
állam, vagy az önkormányzat felada-
ta lenne. Ezek a feladatok jórészt nem 

Újabb nehéz esztendőn vagyunk 
túl, véget ért a 2022-es év, de termé-
szetesen a munka nem, hiszen komoly 
és felelősségteljes feladatot vállaltunk 
képviselő társaimmal. A korábbi évek 
beszámolói leginkább a covid járvány 
okozta problémákról, a közösségi te-
rek szűküléséről, az egyre kevesebb 
eseményről szólt, a mostani pedig a 
keleti szomszédunknál zajló háború 
következményeinek megéléséről, túl-
éléséről szól. 

A háború miatti energiaár robba-
nás jelentősen sújtja a lakosságot, így 
természetesen az önkormányzatot is. 
Emiatt néhány szolgáltatást, ami ko-
rábban természetes volt, mint például 
a kultúrház használata korlátozni kel-
lett, de ettől függetlenül minden ese-
ményünk zavartalanul megrendezésre 
került. Nagy sikerrel bonyolódott lea 
Csókakői Majális, a Csókakői Szent 
Donát Napi Búcsú, a Csókakői Vár-
játékok, Csókakői Szüretifelvonulás, 
ahol aktív segítőként részt vettem. 
Jómagam több helyen, több alkalom-
mal is képviseltem a települést akár, 
mint önkormányzati képviselő akár, 
mint civilszervezeti tag, illetve veze-
tőségi tag. Ezek közül külön kiemel-
ném az Erdélyben található Kövend 
Községgel fenntartott kapcsolatot, 
ahol nemcsak a települések vannak jó 
barátságban egymással, hanem a tűz-
oltó egyesületek is. Nem mellesleg a 
helyi unitárius egyház képviselőivel is 
remek kapcsolatot ápolunk és igyek-
szünk egymásnak segíteni, amiben 
csak tudunk. A Szent Donát Borrend-
ben és a Csókakői Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületben vagyok a leginkább ak-
tív, de részt vettem a település szinte 
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valamennyi nagyobb eseményében, 
és persze tagja vagyok a többi civil 
szervezetnek is. Folyamatos munkát 
végzek az iskolában, mint a Csókakői 
Önkéntes Tűzoltóság elnökségi tag-
ja. Weiger Lajos képviselőtársammal 
közösen vezetjük a tűzoltó szakkört, 
ahol ebben az évben 19 diákot vonunk 
be a tűzoltás, illetve a tűzoltóság néha 
izgalmas, néha kevésbé izgalmas pil-
lanataiba és tudnivalóiba. A borrend 
valamennyi eseményén aktívan részt 
vettem és most az év végén is így lesz 
ez, hiszen az utolsó adventi vasárna-
pon, én vagyok az esemény egyik há-
zigazdája, és szokás szerint az éjféli 
misén is ott leszek, hogy a település 
összes megjelent lakójának személye-
sen kívánjak áldott, békés ünnepeket, 
és boldog újévet.

Az idei évben minden pályázati 
elképzelésünk megvalósult, a nehéz 
költségvetési helyzet ellenére. A Ma-
gyar Faluprogram keretében elkészült 
a Deák Ferenc utca 44 millió Ft-ból, 
megújult az óvodai kerítés 4 millió 
Ft-ból(reményeink szerint a közeljö-
vőben megvalósul az óvodai udvar 
játszóterének felújítása is), szívügyem 
volt a rézsűkasza beszerzése, amit 5 
millió Ft pályázati pénzből szereztünk 
be, ezzel is erősítve a községgazdálko-
dás hatékonyságát. Mindegyik pályá-
zati célt támogattam, s a falu fejlődése 
érdekében az ilyen jellegű elképze-
léseket, amennyiben a költségvetési 
forrásaink, vagy megszerzett állami, 
úniós források megengedik támogatni 
fogom a jövőben is.

A jövő évi terveim ehhez hasonló-
ak, bízom benne, hogy én is és kép-
viselőtársaim is tudjuk tartani ezt a 
szintet, illetve véghez tudjuk vinni 
azokat a dolgokat, amiket a választá-
sok idején megígértünk. Bízom abban, 
hogy a település lakosságának jelentős 
része elégedett a képviselői munkám-
mal, ezzel búcsúzva zárom soraimat 
és boldog karácsonyt és eredményes 
újévet kívánok mindenkinek! 

Csókakő, 2022. december 12.
Tisztelettel: Palocsai Jenő 

önkormányzati képviselő

WEIGER LAJOS önkormány-
zati képviselő beszámolója 2022 

Zsipi Gyula önkormányzati kép-
viselő beszámolója a 2022-es évről

A 2022-es évben minden közgyű-
lésen jelen voltam, szavazataimmal, 
hozzászólásaimmal igyekeztem min-
dig a település érdekeit képviselni. Az 
önkormányzati rendezvényeken részt 
vettem és segítettem a szervezésben 
a lebonyolításban. Több alkalommal 
önállóan képviseltem Csókakő ön-
kormányzatát itthon és külföldön is. 
Sokat dolgoztam az önkormányzat és 
a Csókakő önkéntes tűzoltó egyesület 
sikeres együttműködésének érdeké-
ben is a kölcsönös sikerek érdekében. 
Részt vettem a Kárpátaljai Magyarok 
megsegítésére szervezett adomány-
gyűjtésben. Egy alkalommal sze-
mélyesen kísértem el a szállítmányt 
Nagymuzsajra Ukrajnába . Az út nem 
volt zökkenőmentes úgy gondolom 
kellett hozzá egy kis bátorság. Az ön-
kormányzat a által szervezett társa-
dalmi munkákon részt vettem, a civil 
kezdeményezéseket támogattam. Az 
önkormányzati képviselői illetménye-
met nem vettem fel, a teljes összeget 
a Csókakő önkéntes Tűzoltó egyesület 
működési költségeinek támogatására 
ajánlottam fel. A munkahelyemen két 
műszakban dolgozom ezért sokszor 
nem volt egyszerű elérni hogy reszt 
tudjak venni az önkormányzat munká-
jában de mindig sikerült megoldanom. 
Sokat dolgoztam a testvértelepülési 
kapcsolatok fenntartásában elmélyí-
tésében. Tevékenyen részt vettem a 
Kövendről, és Luxemburgból érkezők 
vendéglátásában.

Csókakő. 2022.12 .12.
Weiger Lajos képviselő

A 2019. évi Helyi önkormányza-
ti választásokon a választópolgárok 
bizalmának elnyerésével képviselői 
mandátumot szereztem, melyet ezúton 
is köszönök. 

Az önkormányzatban már nem 
újdonsült résztvevőként tapasztalom 
meg a helyi közigazgatási munka 
sajátosságait,holott az igazgatásban 
néminemű gyakorlattal már rendelke-
zem. Szerteágazósága és felelőssége 
nagy kihívást jelent számomra. 

Legjobb tudásomhoz és akaratom-
hoz mérten képviselőtársaimmal az 
önkormányzatban érintett szereplők-
kel és a civil szervezetek vezetőivel 
együtt összhangban végzem a mun-
kámat. Az előző években a járvány 
helyzet, ebben az évben a szomszé-
dunkban dúló háború és abból adódó 
energia válság okoz komoly kihíváso-
kat az országnak, önkormányzatoknak 
és a családok számára is. 

A mi településünk és önkormány-
zatunk is érzi ennek negatív hatásait. 
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az 
itt élő családokat ebben a helyzetben 
(lehetőségeinkhez képest) mindenben 
segítsük. A gondok és problémák elle-
nére törekszünk a fejlesztési terveink 
sikeres megvalósításához szükséges 
eszközök és források, pályázati lehe-
tőségek felkutatására, elérhetővé téte-
lére, megszerzésre. 
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Közel négy évtizede élek, la-
kom a településen. Ez idő alatt meg-
ismertem az itt élő emberek életét, 
szokásait, hagyományait, kultúrá-
ját. Számomra nagyon fontos, hogy 
ezen értékeket ápoljuk, megőrizzük 
és továbbadjuk a felnövekvő nem-
zedéknek. Természetesen úgy, hogy 
NE mondjunk le azokról a lehetősé-
gekről, fejlesztésekről, pályázatokról, 
támogatásokról,beruházásokról, amik 
az itt élő emberek életét és a hozzánk 
látogatók pihenését, szórakozását, ki-
kapcsolódást elősegítené, jobbá tenné. 

Több belterületi út és járda felújí-
tása, karbantartása megtörtént és lehe-
tőségeink szerint ezeket a projekteket 
folyamatossá tesszük. A vár feltárása, 
felújítása, valamint intézményeink 
szebbé, élhetővé tétele fontos feladat 
számunkra. 

Az óvoda, iskola, orvosi rendelő, 
polgármesteri hivatal és a templo-
munk is megszépült, megújult. A lehe-
tőségeket kiaknázva nem mondunk le 
arról, hogy szebbé, élhetőbbé tegyük 
településünket az itt élő emberek ösz-
szefogásával. Vannak elindított beru-
házásaink, mint például a bekötő út, 
vagy a tornaterem, amiket csak a kö-
vetkező években tudunk megvalósíta-
ni az ismert okok miatt. 

A civilszervezetekkel,lakókkal, 
vállalkozókkal, valamint egyes érdek-
képviseletekkel jó kapcsolatot ápolok 
a falu rendezvényein, ünnepein, szinte 
kivétel nélkül részt veszek. 

A Szent Donát Borrend Elnöke-
ként a borrendi kapcsolatrendszerünk 
sokrétű, ezeket ápolni kell, különös-
képpen a kárpát – medenceit, de a len-
gyelországi, luxenburgi és újabban a 
bulgáriai kapcsolatok is fontossá vál-
tak számunkra. 

A bizalmat továbbiakban is igyek-
szem megszolgálni a településünkön 
élők érdekeit mindenben képviselni.

Csókakő, 2022. december 7.
Tisztelettel: Zsipi Gyula 

önkormányzati képviselő

Jelena László képviselői 
beszámoló 2022. évről

kövendi testvértelepülésünkkel kap-
csolatos eseményekben, jártam Kár-
pátalján Nagymuzsalyon, ahol meg-
látogattuk testvértelepülésünket, és 
megállapodást írtunk alá. Sajnos a 
háború miatt Weiger Lajos képviselő-
társammal egy segélyszállítmány élén 
próbáltunk, próbáltam meg segíteni 
Kárpátaljai barátainkon. Byczyna-i 
küldöttség fogadásában, a lengyel 
testvértelepülésünkkel kapcsolatos 
kapcsolattartásban is részt vettem.

Igyekeztem részt venni a civilszer-
vezetek életében, így többször részt 
vettem a Szent Donát Borrend, a Bar-
kócaberkenye Néptánccsoport, Csó-
kakői Önkéntes Tűzoltóság rendezvé-
nyein, valamint a Váralja SC Csókakő 
sporteseményein is nézőként, akár 
rendezőként is. A futballmúltam miatt 
a Váralja SC Csókakő civiléletében 
veszek részt mélyebben, hiszen az 
elnökségnek 2018-ig tagja voltam, 
jelenleg pedig a sportegyesület Ellen-
őrző Bizottságának az elnöke vagyok. 
A Téli Kupa rendezői bizottságában is 
részt veszek, így aktívan kiveszem ré-
szem a sportesemények rendezésében, 
szervezésében.

A beruházások is fontosak közsé-
günkben, fontosnak tartom a járdák 
és az utak építését. Sorban kell ha-
ladnunk, nem lehet mindig egyszerre 
mindent megcsinálni. Egyformán fon-
tos mindegyik fejlesztés számunkra, 
de be kell vallanom, hogy Weiger La-
jos képviselőtársammal együtt régóta 
lobbizunk a Deák Ferenc utca rendbe-
tétele ügyében, hiszen 2002-es csator-
názás óta az út nagyon rossz állapot-
ban volt. Külön öröm számomra, hogy 
munkánk nem volt hiába való, hiszen 
ebben az évben a Deák Ferenc utca is 
sorra került a Magyar Faluprogram ke-
retében. Nagy öröm számomra, hogy 
képviselői munkám is részese ennek a 
45 millió Ft-os beruházásnak. Az óvo-
dai kerítés nagyon rossz állapotban 
volt, és a TOP-os forrásból megújult 
ovi mellett a hátsó udvar kerítése igen 
rosszul nézett ki, aminek megújítását 
én is támogattam, kértem. A polgár-
mesterünk, a képviselő-testületben a 
képviselők is támogatták az ovi kerítés 
felújítását, ami szintén megvalósult 
az idei évben a Magyar Faluprogram 

A 2022. év a 2020-as, 2021-es 
covidjárvány folytatásának árnyéká-
ban kezdődött. A járvány 2022-ben 
is folytatódott egészen februárig, ami 
addig is sok nehézséget okozott a kép-
viselői munkám ellátásában, ám ennek 
ellenére sok jó dologban volt részem, 
amivel előrébb vihettük Csókakő 
ügyét. Mikor már azt hittük, hogy egy 
kicsit könnyebb lesz, a járvány és az 
azt kísérő intézkedések enyhülése mi-
att, sajnos kitört az ukrán-orosz hábo-
rú, ami egy újabb válságos időszakot 
indított el, nehéz helyzetbe hozva az 
önkormányzatunkat is.

Ebben az évben a képviselő-tes-
tület minden ülését meg tudta tartani, 
és a polgármesterrel együttműködve 
segítettem, segítettük képviselő tár-
saimmal az ügyes, bajos dolgaiban a 
községi előljárónkat. Minden képvi-
selő-testületi gyűlésen részt vettem. 
Az idei évben nem maradt el megem-
lékezés, részt vettem a Március 15-i 
ünnepségen, a Trianoni Gyásznapon, 
Október 23-i önkormányzati megem-
lékezésen. Felavattunk Magyarország 
első kormányzójának, a törökverő Hu-
nyadi Jánosnak a szobrát a Vértesalja 
Gyermekei szervezésében. Képvise-
lőként szavazatommal is támogattam 
ennek az emlékműnek a létrehozását. 
A megemlékezéseken, és eseménye-
ken személyesen is részt vettem. A 
koszorúzásoknál képviseltem önkor-
mányzatunkat. Fontosnak tartom a 
nemzeti emlékezetpolitikát, nagyja-
ink, hőseink előtt a kegyelet és a tisz-
telet megadását.

Fontosnak éreztem a határon túli 
kapcsolatok ápolását. Részt vettem a 
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keretében 4 millió Ft támogatással. 
Támogattam a traktorunk eszköz-
parkjának fejlesztését, így sikerült 5 
millió Ft értékben egy rézsűkaszával 
bővíteni az eszközeinket. A rézsűka-
szát szintén a Magyar Faluprogramból 
valósítottuk meg. Támogattam az is-
kolai étkező felépítését, még a nehéz-
ségek ellenére is, mivel hiszem, hogy 
a község jövője a fiatalok, a gyerme-
kek itt tartásában van, és ennek egyik 
legfontosabb eszköze a közeljövőben 
240 évessé váló Csókakői Általános 
Iskola, ahová magam is jártam iskolás 
koromban. Az idei évben az iskolai 
pályán megvalósuló labdafogó háló 
finanszírozását is támogattam, így biz-
tosítva nemcsak az oktatás, hanem a 
tömegsport részére is a sportolási lehe-
tőséget a község központjában. A Ma-
gyar Faluprogramból megújuló Szent 
Donát Templom felújítását is szorgal-
maztam, képviselő-társaimmal együtt 
támogattam a toronyóra közadakozá-
sát, és önkormányzati hozzájárulását. 
A Csókakői Kálvária megvalósítását 
is megszavaztam, örülök, hogy egy 
ilyen komoly közösségi megmozdulás 
részese lehettem.Bízom benne, hogy 
sikerrel járunk polgármesterünk veze-
tésével az 1978 óta kívánságként meg-
jelenő Tornaterem beruházás megindí-
tásában, ami a tervek és az engedélyek 
szintjén készen áll a megvalósításra, s 
remélem, hogy a válság mielőbbi le-
küzdésével, ezt a fejlesztést még eb-
ben a választási ciklusban meg tudjuk 
valósítani. Fontosnak tartom tovább 
folytatni a Mesevár Óvoda udvarának 
fejlesztését, támogatom, hogy pályá-
zati forrásból, vagy saját forrásból 
minél előbb új óvodai játszóeszközök 
kerüljenek beszerzésre.

Fontosnak tartom a képviselői 
munkámban a kapcsolattartást a lakó 
környezetemben élőkkel. Igyekeztem 
megkeresni mindenkit akár aláírás-
gyűjtés alkalmával, vagy amikor a jár-
ványügyi vészhelyzet miatt szükséges 
volt. Jelentkeztem a Móri Járás szék-
helyén telefonálni, ahol a polgármes-
ter úrral, a csókakői nyugdíjasokat, 
időseket hívtuk fel. Érdeklődtünk az 
egészségük felől, felhívtuk a figyel-
müket az oltás fontosságára, vagy akár 
a nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekben 

adtunk tájékoztatást. A 2022-es évben 
igyekeztem az országgyűlési választás 
alkalmával a választásokat segíteni. 
Ha kellett információt adtam az itt 
élőknek, vagy segítettem a mozgóur-
nák igénylésében is az idősebb kor-
osztálynak.

Úgy gondolom, hogy fontosak 
a közösséget építő rendezvényeink, 
eseményeink. Segítettem a Csókakői 
Várjátékok megrendezésében, a Csó-
kakői Szüreti Felvonulásban, részt 
vettem a Csókakői Adventen, igyekez-
tem mindenhol ott lenni, ahol lehetett, 
ahogy ezt az egészségem, és az időm 
engedte. Úgy gondolom, hogy ez egy 
csapatmunka, és egységben az erő, po-
zitív hozzáállásommal, meglátásaim-
mal, javaslataimmal és képviselőtár-
saimmal hozzájárulunk a falu további 
fejlődéséhez.

Csókakő, 2022. december 7.
Jelena László

önkormányzati képviselő

mester Úrral, minden esetben egyez-
tettünk, és csakis, közös megegyezés 
alapján történő döntések, cselekvések 
részesei voltunk, még ha a nézeteink 
jó néhány esetben eltérő irányt mutat-
tak. Törekedtünk a takarékos gazdál-
kodásra, igyekeztünk szem előtt tarta-
ni a prioritásokat.

Pályázatok útján az elmúlt idő-
szakban több fejlesztés (pl. belterületi 
utak, iskolai étkező) is megvalósult a 
községben. Ezeket támogattam, és a 
megújulást elősegítő lehetőségeket a 
jövőben is elősegítem döntéseimmel.

Csókakőn a civil élet virágzik, hála 
a jó szándékú, önzetlen, segítőkész 
emberek munkájának, akikkel szíve-
sen dolgozom én is együtt, több civil 
szervezet tagjaként is. Nélkülük a falu 
vezetése fele ennyi eredményt nem 
tudna felmutatni, ezért hálával tartozik 
munkájukért a falu lakossága. Képvi-
selői tiszteletdíjamat is a támogatásuk-
ra ajánlottam fel, és segítettem rendez-
vényeiket mindenféle formában.

Mindig öröm és megtisztelő, hogy 
a lakosság köréből bárki kérdésekkel, 
észrevételekkel keres meg. Lehetősé-
geimhez mérten mindig törekedtem és 
törekszem ezután is a segítségnyújtás-
ra.

Mindannyian érezzük, hogy a jövő 
nagyon bizonytalan, eddig is renge-
tek új kihívással kellett megküzdeni a 
fennmaradás érdekében és hiba lenne 
azt gondolni, hogy ez jobb lesz...

A sírás és panaszkodás viszont 
eddig sem segített és bízok benne, 
hogy a jövőben is sikerül majd hoz-
zájárulnom ahhoz, hogy megoldjuk az 
előttünk álló nehézségeket, hogy köz-
ségünk fejlődjön, környezetünk élhe-
tőbb, szerethetőbb legyen.

Kérem, hogy ebben továbbra is se-
gítsék munkánkat, ehhez jó egészséget 
és boldogabb új évet kívánok Minden-
kinek! 

Csókakő, 2022. december 12.
Lévai Ildikó

önkormányzati képviselő

Lévai Ildikó Csókakő 
Község Önkormányzat 
képviselői beszámoló 2022.

Köszöntök minden kedves csóka-
kői lakost és engedjék meg, hogy kép-
viselői beszámolóban tájékoztassam 
Önöket!

Az eltelt egy év során igyekeztem 
minden testületi ülésen aktívan részt 
venni, és ötleteimmel, javaslataimmal 
a lakosság többségének érdekeit elő-
térbe helyező döntéseket hozni.

Képviselő társaimmal és Polgár-
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ITT A TÉL! TÉLEN HAVAZHAT ÉS JEGESEK LE-
HETNEK AZ UTAK

Magyarországon az elmúlt évek során ritkán nyílt le-
hetőség arra, hogy a téli vezetést gyakorolja az ember, hi-
szen sokszor maradt tartósan fagypont fölött a hőmérséklet 
a decembertől februárig tartó időszakban is. Ennek okán 
sokaknak nincs tapasztalata a zord körülmények közötti 
közlekedés kapcsán, ami még több problémához vezethet a 
jeges páncéllal fedett útszakaszokon.

centrálsz és nagyon előzékeny vagy, 
akkor lehetséges biztonságosan ve-
zetni csúszós körülmények között is. 
Az alapvető feladat a téli gumik fel-
szerelése az autóra, és lapát valamint 
hólánc sem árt, ha van az autóban. 
Ha mindennel fel is vagy szerelve, és 
jó autód van, akár terepjárószerű ko-
csival is rendelkezel, másfél méteres 
hótorlasznak ne hajts neki, mert ha a 
nehezén túl is jutsz, felülhet a szuper 
járgányod, és hiába a lóerő, a márka, 
és a vezetési tapasztalatod! Téli kö-
rülmények között ügyelni kell arra 
is, hogy mindig tele legyen az autó 
tankja, valamint legyen meleg takaró 
az autó csomagtartójában. Összegyűj-
töttem néhány tippet a téli vezetéshez, 
hogy önkénteseinknek, hivatásos tűz-
oltóinknak minél kevesebb dolga le-
gyen a csókakői és a megyei utakon.

1. Ne vezess
Az első kérdés, amit feltehetsz 

magadnak: ki kell nekem egyáltalán 
mennem a jeges utakra? Ha az uta-
zás nem életbevágóan fontos, akkor 
talán jobb, ha el sem indulsz. Jégen 
közlekedni nem poén, ne csináld, ha 
nem muszáj. Kezdő sofőröknek külö-
nösen félelmetes lehet, különösen, ha 
picit meg is csúsznak, szóval inkább 
hagyd az egészet. Ha te magad tapasz-
talt sofőr vagy, aki jól vezet jégen, a 
többiek nem biztos, hogy így vannak 
ezzel, szóval mindenféleképpen meg-
növekszik a balesetek valószínűsége. 
Válaszd inkább a tömegközlekedést!

2. Lassíts
Amikor rossz az idő, csúsznak 

az utak, az első dolgod legyen, hogy 

lassabbra veszed a tempót. Draszti-
kusan csökken a tapadás, a féktávol-
ság akár a duplájára is nőhet nedves 
körülmények között, tízszeresére 
jégen, ha egyáltalán lehet beszélni 
fékellenállásról. Még nagyon ala-
csony sebességnél is megcsúszhatsz, 
főleg ha keményen fékezel, vagy 
hirtelen kormánymozdulatot végzel.  
Ha beavatkozol, tedd azt lassan, 
legyen szó a gázpedálról, a fék-
ről, vagy a kormányról. Ha eze-
ket megfelelően kezeled, az mind 
csak csökkenti a csúszásveszélyt.  
Hovatovább, ha azt gondolod, hogy a 
20 km/h gyors, lassíts le még jobban.  
Ködben nem előzgetünk, felvesszük 
az előttünk lévő tempóját a követési 
távolság megtartásával, és kihasználva 
az előttünk lévő világítását követjük 
az úti célunk felé.

3. Vezess finoman
A jeges úton való vezetés alapelvei 

megegyeznek a hatékony vezetésé-
vel. Apró, finom mozdulatok gyorsí-
táskor, és kerüld a fékek használatát, 
amikor csak lehet. Ha egy manuális 
váltós vagy félautomata kocsid van, 
próbáld meg, hogy egyes fokozat he-
lyett kettesben indulsz, ami nem tesz 
túl nagy terhet a kerekekre, valamint 
próbálj meg motorfékkel lelassítani.  
Semmiképp ne pánikolj és ne taposs a 
fékre, hidd el, nem lesz jó vége, és hiába 
az ABS, mindenképp ki fogsz csúszni.  
Ha egy dombról jössz lefelé csúszós 
körülmények között, figyelj arra, hogy 
a lejtő előtt már fékezz le, és válts 
alacsonyabb fokozatra, mely segíti 
irányítani az autót, hogy ne is kelljen 
fékezned.

Tűzoltó Hírek

Az egyik probléma a jeges körül-
ményekre való felkészülés. Ami álta-
lában történik: lefagy a csapadék az 
utakra, a jeges útviszonyok kifognak a 
sofőrökön, ami balesetek sokaságához 
vezet. Tapasztalatból mondom, hogy 
sokan még azt sem tudják, hogy hol 
laknak. Ez itt Csókakő, szűk helyen-
ként 5 és 12 %-os, helyenként 20%-os 
lejtős hegyi utakkal, az utak mentén 
szakadékokkal, vagy mélyebb fekvé-
sű telkekkel. Itt Csókakőn a természet 
képes arra, hogy a hideg észak-nyuga-
ti szél segítségével komoly hóviharral 
járó téli időjárást varázsol akár napo-
kig, míg a 81-esen és Székesfehérvá-
ron, vagy környékén még hó sincsen. 
Legutóbb 2022. december 10-én és 
december 11-én alakult ki ez az idő-
járási ellentmondás itt Csókakőn.  
Mint mindig ilyenkor az Ezerjó utca 
szenvedi meg legjobban ezt az időjá-
rási helyzetet. Ez a cikk már többször 
megjelent itt az újságban, s köszönöm 
azoknak, akik elolvasták az iromá-
nyunkat és eszerint a írás szerint jártak 
el, de sajnos még így is volt ezen a két 
napon egy olyan vonulásunk, aminek 
nem kellett volna megtörténnie, ha az 
illető a többiekhez hasonlóan jár el, és 
nem ül ilyenkor be a gépjárművébe, 
s nem akarja meghódítani Csókakő 
ilyenkor legveszélyesebb utcáját az 
Ezerjó utat. Épp ezért most januárban 
is ismételjük ezt a tudásanyagot, hát-
ha még egynél kevesebb mentést kell 
intéznünk. Ha nem látod a sószóró, 
hókotró autókat az utakon, itt a recept, 
hogy megelőzd a katasztrófát. Jégen 
vezetni kihívás, de nem lehetetlen. 
Ha elég óvatos vagy, előre tervezel, 
minden idegszáladdal a vezetésre kon-
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4. Tervezz előre
A féktávolság tízszer hosszabb le-

het hóban és jégen. Ha nem nézel előre 
és készülsz fel a megállásra, becsúsz-
hatsz kereszteződésekbe, vagy akár 
nekicsúszhatsz másoknak is. Indulás 
előtt tervezd meg az útvonalat, és ra-
gaszkodj a főútvonalakhoz – mert azo-
kat legalább felsózzák. Ha van hely-
ismereted, ragaszkodj a buszok által 
használt útvonalakhoz, azok többnyire 
rendben lesznek.

Van hőmérő a kocsidban? Figyelj 
rá! A meleg, fűtött autóban ülve csa-
lóka érzeted lehet az útbiztonságot il-
letően, és nem biztos, hogy jól fogod 
felmérni a terepet, ha hirtelen lefagy 
a csapadék az utakra. Légy óvatos, 
fagypont felett is lehet jeges az út.

5. Készítsd fel az autódat
A szokványos jégkaparó mellett 

nem árt, ha van nálad egy teljesen 
feltöltött mobiltelefon vészhelyzet 
esetére, esetleg külső akkumulátor is. 
Szükséges kellékek még: elakadásjel-
ző háromszög, vontatókötél, bikaká-
bel, meleg öltözet és pokróc. Ha nem 
kellőképpen tiszta úton vagy földúton 
haladsz, jó ha van nálad hólapát és egy 

régi zsák vagy valami hasonló, amit a 
kerekek alá tehetsz, ha elakadnál. In-
dulás előtt győződj meg róla, hogy az 
autód készen áll az útra. Indítsd be a 
motort, kapcsold be a fűtést, legyenek 
tiszták a szélvédők és a tükrök. 

6. Tudd, hogy mi a teendő vész-
helyzet esetén

Ha az autód elkezd csúszni, nyomd 
be a kuplungot, és fordítsd a kormányt 
a csúszás irányába. Ez megakadályoz-
za a kerekek kiprögését, ami az egyet-
len módja, hogy némi tapadásunk le-
gyen. Ne fékezz, mert az csak további 
csúszáshoz vezethet. Ha elakadsz a 
hóban, tegyél egy zsákot vagy rongyot 
a kerekek alá, és próbálj lassan kijönni 
a bajból. Lehet, hogy ásnod kell ma-
gadnak egy ösvényt. Ha ez nem sike-
rül, hívd az autómentőket.

7. Ne légy beképzelt
Ha egy nagy terepjáróval köz-

lekedsz, hamar eluralkodhat rajtad 
a komfort, a biztosítottság érzése. 
Tiszteletet parancsoló magasság, 
négykerékmeghajtás által nyújtott biz-
tonság. Ezektől akár sérthetetlennek 
képzelheted magad, és azt hiszed, ne-

ked még a jégen se lehet problémád. 
Ez azonban nem más, csupán illúzió. 
Ha egy kicsit nem figyelsz oda, éppen 
úgy fogsz szenvedni, mint bármely 
másik autó.

Mindegy milyen kocsid van, ne 
szállj el magadtól és dőlj hátra nyu-
godtan, mert veled még semmi rossz 
nem történt. Teljes mértékű koncent-
rációra van szükség vezetés közben 
egyébként is, különösen, ha a körül-
mények trükkössé válnak.

forrás: www.alapjarat.hu

Tisztelt Csókakőiek!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy aki még nem vette át füstjelző 
készülékét keressen meg bennünket, 
vagy az önkormányzat hivatalának 
ügyfélfogadási idejében keresse fel a 
hivatal munkatársait, ahol a készülék 
átvehető. Köszönjük az együttműkö-
désüket!

Boldog új évet, és Balesetmentes 
Közlekedést Kívánunk!  

Weiger Lajos elnök Csókakői 
Önkéntes Tűzoltóság

Polgárőr Hírek

ESEMÉNYNAPLÓ 2022 -évi összesítés 
Csókakő Község Polgárőr Egyesülete - Csókakő,  Vár utca 2. Adószám: 18493162-1-07

ESEMÉNYNAPLÓ2022-évi összesítés 

Csókakő Község Polgárőr EgyesületeCsókakő,  Vár utca 2.Adószám: 18493162-1-07 

 HÓNAP NAP IDŐPONT ESEMÉNY 
 Január   - 
1 Február 12 9:00 Ezerjó utca,-csőtörés 
  27  Segélyszállítmány az Ukrán határhoz –Tiszabecs  
 Március 5  Segélyszállítmány az Ukrán határhoz –Tivadar, Beregdaróc 
  16 17:00 1848-49-es szabadságharc megemlékezése 
  19 16:00 1.Temetés: id. Fűrész György (68) 
  26 6:00 Mór, Ukrán menekültek őrzése (segítséget kértek) 
  29 17:00 2.Temetés:Harangi Sándor (63) 
  29 18:00 Polgárőr összejövetel Kaiser Tibornál 
  30-tól 5 nap Márc.30 és Ápr.2 között –Kelebia, határvédelem 

10  31 17:00 3.Temetés:Nagy Ibolya (-) 
 Április 1-2-3 Éjjel Önkormányzat, választási iratok őrzése 
  3 06:00 tól Szavazás biztosítása 
  8  Templom toronyóra beszerelése 
  10 12-15-ig Barkócaberkenye, -Kiszebáb égetés 
  10 15-17-ig Passió kísérése a Kultúrháztól a Templomig 
  19 22:06 Király Lajos tehenei elkóboroltak az Arany hegyen, -keresés 
  23 11:00 4.Temetés:Sterczlné Gyenes Ildikó (52) 
  24 09-12-ig Ezerjó félmaraton futóverseny 
 Május 4 18:00 Polgárőr összejövetel Kaiser Tibornál, -Elsősegély tanfolyam 

20  5 16:00 5.Temetés:Guber János (75) 
  6 11-13-ig Iskolai szemét szedés a Vicinálison 
  7 08:00 Majális, főzőverseny –részvétel, biztosítás 
  21 11:00 Bolgár ivókút felavatása a sportöltözőnél 
  21 16-24-ig Kárpátia koncert a Vár alatt 
  22 11:00 Elsőáldozás 
  23 16:30 Óvodai ballagás 
  26 10:30 6.Temetés: Szűcs Pálné -Flédervics Katalin (97) 
  28 18:00 Polgárőr Közgyűlés Kaiser Tibinél 
 Június 3 18:00 Trianoni megemlékezés 

30  17 17:00 Ballagás 
  24 17:00 Évzáró 
  18 10:00 Borünnep, Nemzetközi Borrend Találkozó - felvonulás 
  25 17-24-ig Hunyadi János szoboravatás, és P-mobil koncert a Vár alatt 
 Július 5 21:00 Elkóborolt bárányok hazajuttatása 
  9 15:00 Bajba jutott gépjármű kimentése 
  16 18-24-ig Spencer Hill Magic Bandkoncert-teljeskörű biztosítás Vár alatt 
  21 16:00 Szentmise a Várkápolnában 
  25 11:00 Szentmise a Várkápolnában  -(ebéd Végh Györgynél) 
  25 18:00 7.Temetés: Buzás Antal (67) 

40  26  Kutyatámadás 
 Augusztus 5 19:30 Ezerjó úton rosszullét miatt 2 férfi aknából kimentése 
  5-7 egész nap Csókakői Búcsú biztosítása 
  11 16:00 8.Temetés: Kaiser István –Polgárőr (84) 
  23 18:00 Polgárőr vacsi és Ifjú polgárőrök fogadalomtétele a Vár alatt 
  27 14-23-ig Kárpát-medencei Néptánctalálkozó 
  29  „Csókakör” Jótékonysági Trail  -(futóverseny) 
 Szeptember 1  Tanévnyitó 
  2-3-4 egész nap XXIII-ik Csókakői Várjátékok, -Viking együttes 40 éves 
  6 7:15- 8:00 ISKOLA BIZTOSÍTÁS 
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ESEMÉNYNAPLÓ2022-évi összesítés 

Csókakő Község Polgárőr EgyesületeCsókakő,  Vár utca 2.Adószám: 18493162-1-07 
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  19 16:00 1.Temetés: id. Fűrész György (68) 
  26 6:00 Mór, Ukrán menekültek őrzése (segítséget kértek) 
  29 17:00 2.Temetés:Harangi Sándor (63) 
  29 18:00 Polgárőr összejövetel Kaiser Tibornál 
  30-tól 5 nap Márc.30 és Ápr.2 között –Kelebia, határvédelem 

10  31 17:00 3.Temetés:Nagy Ibolya (-) 
 Április 1-2-3 Éjjel Önkormányzat, választási iratok őrzése 
  3 06:00 tól Szavazás biztosítása 
  8  Templom toronyóra beszerelése 
  10 12-15-ig Barkócaberkenye, -Kiszebáb égetés 
  10 15-17-ig Passió kísérése a Kultúrháztól a Templomig 
  19 22:06 Király Lajos tehenei elkóboroltak az Arany hegyen, -keresés 
  23 11:00 4.Temetés:Sterczlné Gyenes Ildikó (52) 
  24 09-12-ig Ezerjó félmaraton futóverseny 
 Május 4 18:00 Polgárőr összejövetel Kaiser Tibornál, -Elsősegély tanfolyam 

20  5 16:00 5.Temetés:Guber János (75) 
  6 11-13-ig Iskolai szemét szedés a Vicinálison 
  7 08:00 Majális, főzőverseny –részvétel, biztosítás 
  21 11:00 Bolgár ivókút felavatása a sportöltözőnél 
  21 16-24-ig Kárpátia koncert a Vár alatt 
  22 11:00 Elsőáldozás 
  23 16:30 Óvodai ballagás 
  26 10:30 6.Temetés: Szűcs Pálné -Flédervics Katalin (97) 
  28 18:00 Polgárőr Közgyűlés Kaiser Tibinél 
 Június 3 18:00 Trianoni megemlékezés 

30  17 17:00 Ballagás 
  24 17:00 Évzáró 
  18 10:00 Borünnep, Nemzetközi Borrend Találkozó - felvonulás 
  25 17-24-ig Hunyadi János szoboravatás, és P-mobil koncert a Vár alatt 
 Július 5 21:00 Elkóborolt bárányok hazajuttatása 
  9 15:00 Bajba jutott gépjármű kimentése 
  16 18-24-ig Spencer Hill Magic Bandkoncert-teljeskörű biztosítás Vár alatt 
  21 16:00 Szentmise a Várkápolnában 
  25 11:00 Szentmise a Várkápolnában  -(ebéd Végh Györgynél) 
  25 18:00 7.Temetés: Buzás Antal (67) 

40  26  Kutyatámadás 
 Augusztus 5 19:30 Ezerjó úton rosszullét miatt 2 férfi aknából kimentése 
  5-7 egész nap Csókakői Búcsú biztosítása 
  11 16:00 8.Temetés: Kaiser István –Polgárőr (84) 
  23 18:00 Polgárőr vacsi és Ifjú polgárőrök fogadalomtétele a Vár alatt 
  27 14-23-ig Kárpát-medencei Néptánctalálkozó 
  29  „Csókakör” Jótékonysági Trail  -(futóverseny) 
 Szeptember 1  Tanévnyitó 
  2-3-4 egész nap XXIII-ik Csókakői Várjátékok, -Viking együttes 40 éves 
  6 7:15- 8:00 ISKOLA BIZTOSÍTÁS 

50   7:15- 8:00 ISKOLA BIZTOSÍTÁS 
  24 14:00 9.Temetés: özv. Suralik Lajosné -Szekeres Anna (92) 
  30 13:00- 16:00 Mór, iskolai futóverseny biztosítása (segítséget kértek) 
 Október 2 13:30- 17:00 Mór, szüreti felvonulás biztosítása   (segítséget kértek) 
  9 14:00- 20:00 Szüreti felvonulás –kísérés, biztosítás, forgalom elterelés 
  21 9:00 Felújított Deák Ferenc utca átadása 
  21 17:00 Megemlékezés, 56-os forradalom és szabadságharc  
  22 11:00 Csókakői kálvária felszentelése -Zrínyi utcán fel a Várig 
  28 11:00 10.Temetés: Veress István (72) 
 November 1 12:10- 19:30 Vár utcai baleset és villanyoszlop csere biztosítása 

60  18  11. Temetés: Francsics Lajosné (73) 
  27 17:00 Advent I.vasárnapja  –részvétel, biztosítás 
 December 2 17:00 Évzáró gyűlésünk Kaiser Tibornál 
  3 13:30 -tól FM Autó Club évzáró (Autós találkozó a focipályánál) 
  4 17:00 Advent II.vasárnapja  –részvétel, biztosítás 
  11 9:00- 12:00 Télikupa –szabadtéri kispályás focimeccs biztosítása 
  11 17:00 Advent III. vasárnapja –részvétel, biztosítás 
  13 16:15 Verekedés a buszon a Kultúrnál 
  14 14:30 12. Temetés:Katonáné Blahó Mária (≈85) 
  18 9:00- 12:00 Télikupa –szabadtéri kispályás focimeccs biztosítása 

70  18 17:00 Advent IV. vasárnapja –részvétel, biztosítás 
 
POLGÁRŐR HÍREK –Óévzáró összesítés 

 

A 2022-es év (is)igen mozgalmas volt egyesületünk számára. 
A táblázatban összegyűjtöttük az egész évben történteket, amit pár mondattal még kiegészítünk. 
-Január elején életmentést hajtott végre Fináncz Imre polgárőr társunk Székesfehérváron. (Érdemérem) 
-Februárban az Orosz-Ukrán háború kitörése az egész országot megrázta. Egyesületünk a menekültek részére 
adományokat gyűjtött, ezt két alkalommal is elszállítottuka határra. 
-Márciusi hónapban az egyre növekvő migránsáradat megfékezése érdekében csapatunk 3 tagja részt vett a 
határvédelmi feladatokban a kelebiai határon. 
-Május hónapban egy újabb polgárőr társunk, Fináncz Dominik Budapesten életet mentett, 
így már 2 „Életmentő érdemérem”-mel gazdagodott településünk. 
-Augusztus 8-án 2 új felnőtt és 4 ifjú polgárőrt avattunk, ünnepélyes fogadalom tétel keretében. 
-Október hónapbanfelvonulóként részt vettünk a szüreti felvonuláson,  
ugyanakkor biztosítottuk is aztforgalomeltereléssel, hála ifjú polgárőreinknek.  
Szintén októberbenaz Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége, Csókakő Község Polgárőr Egyesületét 
az„Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetésben részesítette. 
-Novemberben pont Mindenszentek estébe nyúló délutánján áramszünet,  
kidöntött villanyoszlop miatt. 
Jó néhány koncertet, 12 temetést biztosítottunk, elkóborolt farkaskutyát vittünk vissza aggódó gazdájához 
csipleolvasó segítségével, agresszív kutyatámadásnál segédkeztünk, világgá ment tehenek, stb…stb…stb… 
Na és persze a rendszeres éjszakai járőrözések!... 
Tesszük mindezt ellenszolgáltatás nélkül, önként, a lakosság biztonságérzetének javításáért! 
Vigyázzunk egymásra, figyeljünk szomszédjainkra a jövőben is, hogy Csókakő a nyugalom és a biztonság 
szigete legyen! 
Áldott, békés, „Rendkívüli eseményektől”-mentes Boldog Új Esztendőt kíván a 2023-as évre is: 
 
CSÓKAKŐ KÖZSÉG POLGÁRŐR EGYESÜLETE 
 
Csókakő, 2022. december 31. 
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Óévzáró összesítés

A 2022-es év (is)igen mozgalmas 
volt egyesületünk számára.

A táblázatban összegyűjtöttük 
az egész évben történteket, amit pár 
mondattal még kiegészítünk.

-Január elején életmentést hajtott 
végre Fináncz Imre polgárőr társunk 
Székesfehérváron. (Érdemérem)

-Februárban az Orosz-Ukrán hábo-
rú kitörése az egész országot megráz-
ta. Egyesületünk a menekültek részére 
adományokat gyűjtött, ezt két alka-
lommal is elszállítottuka határra.

-Márciusi hónapban az egyre nö-
vekvő migránsáradat megfékezése ér-
dekében csapatunk 3 tagja részt vett a 
határvédelmi feladatokban a kelebiai 
határon.

-Május hónapban egy újabb pol-
gárőr társunk, Fináncz Dominik Bu-
dapesten életet mentett,

így már 2 „Életmentő érdemérem”-
mel gazdagodott településünk.

-Augusztus 8-án 2 új felnőtt és 4 
ifjú polgárőrt avattunk, ünnepélyes fo-
gadalom tétel keretében.

-Október hónapbanfelvonulóként 
részt vettünk a szüreti felvonuláson, 

ugyanakkor biztosítottuk is 
aztforgalomeltereléssel, hála ifjú pol-
gárőreinknek. 

Szintén októberbenaz Országos 
Polgárőr Szövetség Elnöksége, Csó-
kakő Község Polgárőr Egyesületét

az „Év Polgárőr Egyesülete” ki-
tüntetésben részesítette.

-Novemberben pont Mindenszen-
tek estébe nyúló délutánján áramszü-
net, kidöntött villanyoszlop miatt.

Jó néhány koncertet, 12 temetést 
biztosítottunk, elkóborolt farkasku-
tyát vittünk vissza aggódó gazdájához 
csipleolvasó segítségével, agresszív 
kutyatámadásnál segédkeztünk, világ-
gá ment tehenek, stb…stb…stb…

Na és persze a rendszeres éjszakai 
járőrözések!...

Tesszük mindezt ellenszolgáltatás 
nélkül, önként, a lakosság biztonság-
érzetének javításáért!

Vigyázzunk egymásra, figyeljünk 
szomszédjainkra a jövőben is, hogy 
Csókakő a nyugalom és a biztonság 
szigete legyen!

Áldott, békés, „Rendkívüli 
eseményektől”-mentes Boldog Új 
Esztendőt kíván a 2023-as évre is:

CSÓKAKŐ KÖZSÉG 
POLGÁRŐR EGYESÜLETE

Csókakő, 2022. december 31.
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A táblázatban összegyűjtöttük az egész évben történteket, amit pár mondattal még kiegészítünk. 
-Január elején életmentést hajtott végre Fináncz Imre polgárőr társunk Székesfehérváron. (Érdemérem) 
-Februárban az Orosz-Ukrán háború kitörése az egész országot megrázta. Egyesületünk a menekültek részére 
adományokat gyűjtött, ezt két alkalommal is elszállítottuka határra. 
-Márciusi hónapban az egyre növekvő migránsáradat megfékezése érdekében csapatunk 3 tagja részt vett a 
határvédelmi feladatokban a kelebiai határon. 
-Május hónapban egy újabb polgárőr társunk, Fináncz Dominik Budapesten életet mentett, 
így már 2 „Életmentő érdemérem”-mel gazdagodott településünk. 
-Augusztus 8-án 2 új felnőtt és 4 ifjú polgárőrt avattunk, ünnepélyes fogadalom tétel keretében. 
-Október hónapbanfelvonulóként részt vettünk a szüreti felvonuláson,  
ugyanakkor biztosítottuk is aztforgalomeltereléssel, hála ifjú polgárőreinknek.  
Szintén októberbenaz Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége, Csókakő Község Polgárőr Egyesületét 
az„Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetésben részesítette. 
-Novemberben pont Mindenszentek estébe nyúló délutánján áramszünet,  
kidöntött villanyoszlop miatt. 
Jó néhány koncertet, 12 temetést biztosítottunk, elkóborolt farkaskutyát vittünk vissza aggódó gazdájához 
csipleolvasó segítségével, agresszív kutyatámadásnál segédkeztünk, világgá ment tehenek, stb…stb…stb… 
Na és persze a rendszeres éjszakai járőrözések!... 
Tesszük mindezt ellenszolgáltatás nélkül, önként, a lakosság biztonságérzetének javításáért! 
Vigyázzunk egymásra, figyeljünk szomszédjainkra a jövőben is, hogy Csókakő a nyugalom és a biztonság 
szigete legyen! 
Áldott, békés, „Rendkívüli eseményektől”-mentes Boldog Új Esztendőt kíván a 2023-as évre is: 
 
CSÓKAKŐ KÖZSÉG POLGÁRŐR EGYESÜLETE 
 
Csókakő, 2022. december 31. 

Mialatt mély csend borult mindenre, és az éjszaka sietős útja közepén tartott, 
mindenható Igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk. - vö.Bölcs 18,14-15

Egyházi hírEk

Áldott, kegyelmekben, boldog új 
esztendőt kívánunk híveinknek! Le-
gyen szívünkben az Isteni Kisded bé-
kéje, a Teremtő Atya szeretete és az 
Éltető Szentlélek kegyelme! (Szeretet-
tel: Mórocz Tamás plébános, Horváth 
József ny. plébános, Oravecki Attila 
Ferenc h. plébános, Hortyi Gábor ki-
segítő lelkész, Szendrei Mihály diakó-
nus, Dr. Györgyi Viktor diakónus)

Köszönjük híveinknek, a karácso-
nyi takarításban és díszítésben (pász-
torjáték szervezésében) nyújtott segít-
ségüket!

December 27-én Bodajkon az esti 
6 órai szentmisében Szent János apos-
tolhoz kötődően ünnepélyes borszen-
telést végeztünk, ahol a Szent Donát 
Borrend küldöttsége Visegrádi József 
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kancellár vezetésével részt vett a szent 
misénken. Szeretettel vártuk a borter-
melőket, szőlősgazdákat, akik áldást 
kívántak kapni munkájuk gyümöl-
csére, a borra. Szép tétellel járultak a 
gazdák Szent János napi szenteléshez, 
amit nagy örömmel áldottunk meg, és 
utána pedig kóstoltunk meg a kegy-
hely pincéjében.

December 30-án, pénteken volt a 
Szent Család: Jézus, Mária és József 
ünnepe. Szeretettel hívtuk lelkipász-
tori körzetünk családjait péntekre 
abodajki esti 6 órai szentmisére, me-
lyet értük imádkozunk, és a liturgia 
végén áldásban részesítettük a megje-
lent családokat.

Szeretnénk a karácsonyi szent-
misékben külön is megköszönni 
híveinknekaz ez évi adakozásukat és 
egyben kérni, hogy a megemelkedett 
fenntartási költségeink miatt segítsék 
továbbra is adományaikkal plébániá-

ink fenntartását.Kizárólagosan az egy-
házi hozzájárulásból és a perselyado-
mányokból, mint bevételi forrásokból 
kell ellátnunk az egyes templomok és 
közös hivatal működését. Köszönjük, 
ha adakozásukkal segítik továbbra 
is közösségeink és közösségi tereink 
(templomaink) működtetését!

Csókakő
December 24-én csókakői temp-

lomunkban, önkormányzatunkkal 
együttműködve, és a Szent Donát 
Borrend szervezésében,megtartottuk 
a Karácsonyi Éjféli Szent Misét. Kü-
lön köszönet a borlovagoknak, akik az 
éjféli miséhez is biztosították a forralt 
bort, ezzel is emelve a közösségi él-
ményt, eme szent ünnepen. 

Kiküldésre kerültek Csókakőn a 
2023. évi egyházi hozzájárulások. Ké-
rem híveinket, és Csókakő lakosságát, 
hogy járuljanak hozzá, adakozzanak 
egyházközségünk, templomunk fenn-

tartásához. Csókakőn nagyon bízunk 
az összefogás erejében, hiszen a Kál-
vária és a toronyóra megvalósításával 
látjuk, és érezzük a lakosság szerete-
tét, ragaszkodását hagyományaink-
hoz, hitünkhöz, templomunkhoz. 

Liturgikus elmélkedés
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193)

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat!

Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünne-
peljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk.

Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindannyiunknak megvan a közös okunk arra, hogy örvendezzünk. A mi 
Urunk ugyanis, mint a bűnnek és a halálnak a legyőzője jött közénk, hogy miként senkit sem talált köztünk bűntelennek, ugyanúgy 
mindnyájunkat megváltson. Vigadjon a szent, mert közeleg győzelmi pálmája. Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra kap meghí-
vást. Örvendezzék a pogány is, mert őt is az életre hívják!

Az Isten Fia ugyanis az idők teljességében, amelyet Isten bölcsességének kifürkészhetetlen mélysége rendelt el, felvette embe-
ri természetünket, hogy kibékítsen minket annak Alkotójával, és legyőzze a halált hozó sátánt, azzal az emberi természettel, amely 
felett előbb a sátán győzedelmeskedett.

Urunk születésekor az angyalok ujjongva éneklik és hirdetik: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó-
akaratú embereknek! (Lk 2, 14) Mintegy előre látják, hogy felépül az új mennyei Jeruzsálem a világ minden nemzetéből. Ó, mily 
kimondhatatlan az Isten jóságos intézkedése, és mennyire kell, hogy örömet szerezzen ez minden földi embernek, amikor ennyire 
örülnek neki még a magasságbeli angyalok is.

Szeretteim! Adjunk hálát az Atyaistennek a Fiú által a Szentlélekben! Ő megkönyörült rajtunk nagy irgalmasságában, amely-
lyel szeretett minket, és bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket (vö. Ef 2, 5), hogy őbenne új teremt-
mény legyünk, és új alkotás.

Vessük le tehát a régi embert cselekedeteivel együtt! Krisztus születésében részesedve mondjunk ellent a test kívánságainak!
Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan régi 

romlottságba. Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott 
ki, és áthelyezett téged az Ő világosságába és országába.

A keresztség szentségében a Szentlélek temploma lettél, fönséges Lakódat el ne űzd gonosz cselekedetekkel magadtól, nehogy 
ismét a sátán szolgaságába kerülj: mivel Krisztus vére a te nagy váltságdíjad!

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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Január, február – hol a nyár?

Ha a természetet figyelő ember 
még szavakba isszeretné  önteni a  ta-
pasztalatait, az év első két hónapja az, 
amikor a legnehezebb élvezetes írni-
valót találnia.

Persze, a növényzet ilyenkor sem 
halott, csak alszik és gyűjti a követke-
ző vegetációs időszakra az energiát. A 
mi éghajlatunkon kevés a virág, bizto-
san nem is mindenki ismeri azt a né-
hány apró virágot, bokrot, ami ilyen-
kor nyílik. Ilyen például a téli jázmin, 
ami kifejezetten télen bontja ki sárga 
szirmait. A környékünkön is van pár 
bokor, amelyekben sokat gyönyörkö-
döm, mikor elsétálunk mellettük.  Vá-
zába téve, a karácsonyi terítő  ellenére 
is tavaszt varázsolhatunk vele a szo-
bánkba, kicsit meg is feledkezhetünk 
a zord télről, a hideg szelekről.

nak a talajhoz, így védekezve a szél 
ellen és – gondolom- onnan nyernek 
egy kis hőt is. Az utóbbi években ke-
vés az olyan nap, amikor hó fedi a föl-
det, még a hegyeinkben is. Ez elég baj, 
hiszen még télen sem pótlódik a talaj 
vízkészlete, így bizony száraz földdel 
megyünk neki a tavasznak. Elkerülhe-
tetlennek látszik, hogy megpróbáljunk 
alkalmazkodni a csapadékszegény 
időjáráshoz. A vadon élő növények 
közül némelyek eltűnnek, mások meg-
jelennek, a mezőgazdaságban viszont 
sok problémát okoz ez.

Nem csak kenyérrel él az ember, 
így nagy élmény volt a kirándulásun-
kon a bakonybéli Szentkút-kápolná-
hoz eljutni. 

A történészek szerint  errefelé re-
metéskedett 7-8 évig Szent Gellért. 
Ottjártunkkor éppen havazni kezdett, 
hétköznap is volt, nem találkoztunk 
senkivel, de lélekemelő volt a környé-
ken sétálni egy kicsit. 

Nagyon szépen rendben van, jó 
szívvel ajánlom mindenkinek, aki sze-
retne egy jót kirándulni! 

Érdekes volt az előtte lévő kis tó 
befagyott jegét „hallani”: azt hittem, 
csak Balaton-méretű tavak képesek a 
rianás jelenségére, de ez a picike felü-
let is hallatta a hangját.  

KörnyEzEtvédElmi Hírek

1. ábra Téli jázmin a tél közepén

A hóvirág néha már decemberben 
kezd hajtani és az időjárástól függ, mi-
kor láthatjuk szép fehér fejecskéjét bó-
logatni a szélben. Januárban többfelé 
lehet már látni.

Láttam séta közben több, nagyon 
aprócska virágos növényt is, amik va-
lószínűleg pont azért tudnak dacolni 
az időjárással, mert szinte hozzásimul-

2. ábra Kertünk hóvirágai

Ilyenkor télvíz idején , ha éppen 
éppen nincs túl hideg és nem csúszik 
a talaj, a legjobb kikapcsolódás és 
feltöltődés a kirándulás. Egyik ilyen 
utunkon sikerült megfigyelni két kis 
mókust, amik a talajon, a fákon ját-
szottak, ugráltak. Nem örültek nekünk, 
de azért sikerült lencsevégre kapnom 
az egyiket, míg a társa egy másik fára 
„repült át” szinte. Most láttam először 
„élőben”, milyen ügyesen lendülnek 
át egyik fáról a másikra.

3. ábra Mókus a magasban

Végül , kedves olvasó, még egy 
kis türelmet kívánok: hamarosan már 
várhatjuk a tavaszt, örvendezhetünk a 
természet ébredésének!

Kép és szöveg:
Farkas Klára 
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Sport hírEk

HÉT CSAPAT VERSENG A TÉLI KUPÁÉRT

Csókakő bajnokságának is nevezett Téli Kupa, immár 44. alkalommal került megrendezésre. A 44 éve tartó sorozatba 
hét csapat nevezett be az idén. A címvédő a Felvidék csapata, akik neveztek a címük megvédésére, de itt van a TBC, a 
Vértesalja Gyermekei. Újra indult a Csőcselék, összefogva a helyi fiatalokat, a bitumenes pályára visszatért az apukás csa-
pat a Faterock, az egyetlen egy Téli Kupát sem kihagyó Öregfiúk, és újoncként a White FC. Most az 5. fordulónál tartunk, 
még két forduló van hátra, és egyenlőre úgy tűnik, hogy a Felvidék újra felülhet a Téli Kupa trónjára. Az elmúlt hetekben 
a következő eredmények születtek:
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