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Tisztelt Csókakőiek!

Újra itt a farsangi időszak, meg-
kezdődött a bormustrák és a külön-
böző összejövetelek ideje. Meg-
tartottuk a Csókakő borok mustrá-
ját az általános iskolai étkezőben.  
Bodajkon Csókakő borrendi csapa-
ta elhódította a forraltbor főzőver-
seny első helyét, befejeződött a Téli 
Kupa, ahol hét csapat közül a Felvi-
dék gárdája immár tizedik alkalom-
mal emelhette magasba a serleget.  
Aki úgy érzi, hogy lecsúszott vala-
miről, rögtön meg kell, hogy vigasz-
taljam, hiszen számos program várja 
az érdeklődőket, semmiről nem ma-
radtak még le. Borvidéki bormust-
ra lesz február 20-án a Művelődési 
Házban, majd február 26-án össze-
csapnak Csókakő sakkozói. 

Március 4-én ping-pong ver-
seny lesz az új asztalokon, amit a 
Heffingeni luxemburgi barátainktól 
kaptunk, és jelentős pénzügyi ado-
mánnyal is támogatták a szakosz-
tályt, ezúton is köszönjük nekik! 
Március 18-án halmozzuk az esemé-
nyeket, hiszen újra indul a Csóka-
kői Vári Vásár, és immár harmadik 
alkalommal kerül megrendezésre 
a Csókakői Trail Jótékonysági Fu-
tóverseny. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy hagyományos ren-
dezvényeinket, ha szerényebb kö-
rülmények között is, de megtartjuk!  
A múltkori Csókakői Hírekben a 
Csókakői Majálist május 6-ára hir-
dettük meg, de ekkor középiskolai 
ballagás lesz, emiatt, a Majális má-
jus 13-án egy héttel később szomba-
ton kerül megrendezésre. 

A további rendezvényeink válto-
zatlanok, így június 3-án szombaton 
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 bú-
csúi szent misével és utána a sport ut-
cában hagyományos Csókakői Vári 
Vásárral, vidámparkkal, délutáni 
mulatsággal ünnepeljük. A Csókakői 
Várjátékok szeptember 9-én lesz, az 
idei évben sem a pénteki, sem a va-
sárnapi napot nem rendezzük meg. 
Mindhárom rendezvényünkön a  
Viking Zenekar fog játszani, a belé-
pés ingyenes lesz. Mindenkit szere-
tettel várunk rendezvényeinkre!

Csókakő, 2023. február 9.  
Fűrész György polgármester
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RENDELET

Csókakő Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 10/2022. (XI.30) önkor-
mányzati rendelete a magánszemély kom-
munális adójáról

Csókakő Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §
Csókakő Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat illetékességi 
területén a helyi adóktól szóló 1990. évi C. 
törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt 
helyi adók közül határozatlan időtartamra 
magánszemély kommunális adóját vezet be.

2. §
Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 
24. §-ában meghatározott magánszemélyt. 

3. §
Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a 
Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyan-
ként, vagy lakásbérleti jogonként 30.000,-Ft.

4. §
Adótárgyanként 15.000,-Ft adókedvez-
ményben részesül az a magánszemély, aki 
az adóév első napján csókakői állandó lak-
címmel rendelkezik.

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

6. §
Hatályát veszti a magánszemély kommuná-
lis adójáról szóló 14/2015. (XI.27.) önkor-
mányzati rendelet.

Fűrész György                     Dr. Klima Olga
  polgármester                             jegyző                   

A kommunális adóalanya MAGÁNSZEMÉLY:
- Ha van építmény (lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, 

épületrész1), akkor aki a naptári év első napján az építmény tulajdono-
sa, 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 
tulajdonosa, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja. Több 
tulajdonos vagy jogosult esetén az adóhatósághoz benyújtott megálla-
podás szerint.

Telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve
a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgaz-
dasági művelés alatt áll,
b) a külterületen fekvő termőföldet,(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 víztá-
rozó, bányató területét,
h) az erdőt,
i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

A kommunális adó évi mértéke:
- alapesetben: 30.000,-Ft/év/adótárgy
- lakcím alapján járó adókedvezmény: aki január 1. napján csóka-

kői állandó lakcímmel rendelkezik 15.000,-Ft kedvezményben részesül 
minden adótárgyra, tehát 15.000,-Ft/év/adótárgy a fizetendő összeg,

Tehát:
- adózik az összes belterületi ingatlan, kivéve az a belterületi, 

építmény nélküli ingatlan, amely termőföld (szántó, szőlő, gyümöl-
csös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési 
ágban nyilvántartott földrészlet) és ténylegesen művelés alatt áll,

- adózik minden zártkerti vagy külterületi ingatlan, amin épít-
mény van (lásd lábjegyzetben épület, épületrész fogalmát)

- adózik minden zártkerti vagy külterületi ingatlan, amin nincs 
építmény, de nem termőföld (kivett megjelöléssel nyilvántartott 
földrészlet).

Pl.: a zártkerti gyümölcsös besorolású ingatlan, amin van egy gyü-
mölcstároló – adózik, annak ellenére, hogy termőföldnek minősül, hi-
szem 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 kialakí-

Önkormányzati Hírek
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tott, 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 közlekedőjéből 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;

 Az európai bölény (latin neve: Bisonbonasus) valami-
kor benépesítette egész kontinensünket, pl. Mátyás király 
korában még egészen közönséges volt nálunk is. Párosujjú 
patás , hatalmas állat. A hímek tömege az 1 tonnát is elér-
heti, azaz 1000 kg is lehet. Szegényeket, nem csoda, hogy 
kipusztította az ember, hiszen óriási legelőkre van szükségük. 
Már az 1920-as évek körül kihaltak az utolsó vadon élő pél-
dányok. Szerencsére vannak elkötelezett emberek, akik fel 
merik vállalni a  lehetetlent : hihetetlen, kitartó munkával  
megpróbálnak visszatelepíteni már rég elveszettnek hitt fa-
jokat. ( Persze, nem élhetnek már ugyanúgy ezek az állatok, 
mint száz évekkel ezelőtt, de legalább korlátozott számban 
, viszonylagos jólétben és biztonságban lehetnek közöttünk, 
hogy csodálhassuk őket .)

Mindannyiunk örömére és gazdagodására, az állatker-
teknek hatalmas munkával , tenyésztési programokkal si-
került végrehajtani ezt a programot és így  különböző ter-
mészetvédelmi területeken, vadasparkokban vagy nemzeti 
parkokbanma már nálunk is élhetnek ezek a fenséges élőlé-
nyek. Egyik ilyen hely az Őrség.

A múzeumfalutól nem messze, kényelmes séta távolságra 
található egy bölényfarm.Nekünk 6 bölényt  és 2 vadlovat 
(Equusferusprzewalski)  sikerült közelről  megfigyelnünk.

Környezetvédelmi Hírek

Megfordítható-e a pusztulás?
Sokat gondolkodom azon, vajon a fajok elvesztése, kipusztulása törvényszerűen bekövetkezik -e mai világunkban? A 

háború árnyékában még inkább igaz lehet, hogy sokféle állat és növény életterét elvesszük , megcsonkítjuk . Még rosszabb, 
hogy nem is mindig vagyunk tudatában annak, hogy kárt okozunk a természetnek! A sok ijesztő hír egyszer sem említette: 
mi lehet az élőlényekkel? Azokkal, akikért nem szólalt fel senki, akik nem tudnak visszalőni.

A háború nélkül is a vadászat a legtöbb nagyvadat ve-
szélybe sodorta és a sűrű úthálózat, a nagymértékű motori-
záció , a rengeteg egyéni utazás és a világunkat „ellátó”  sok-
sok szállítóeszköz a még megmaradt populációkat  is nagy-
mértékben  fenyegeti.

Van visszaút??? Javíthatunk-e még valamit a beteggé tett 
természeti környezeten???

Megosztom veled, kedves Olvasó, egy korábbiőszi kirán-
dulásunk olyan tapasztalatait, melyek örömmel és hálával 
töltötték el a szívemet. Az Őrségben jártunk, ott is Szalafőn. 
Sokan ismerik ennek a jellegzetes településnek a Pityerszer 
nevű részét, hiszen a népi építészet és néprajz híres-neves ki-
állítása található itt.

<<<   1. A nevezetes emeletes kástu

2. Európai bölény

3. Bölények a villanypásztor túloldalán
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Szerencsénk volt, szinte karnyújtásnyira voltak tőlünk 
az állatok – persze a dupla villanypásztor közöttünk volt.  
Ezelőtt nem is láttam még ilyen erős elektromos kerítést,  
de a bölények imponáló méretei miatt nagyon is indokolt az 
erős védelmi rendszer  megépítése!

Úgy tűnt, mindannyian jól vannak és elégedettek. Tanu-
lékonyak is: az itató helyük egy labdával volt lezárva – gon-
dolom, azért, hogy ne kerüljön bele levél vagy egyéb szeny-
nyeződés .Nagyon tetszett, ahogy ügyesen lenyomták , hogy 
a vízhez jussanak.

 A bölények is, a vadlovak is bemutatták tudományukat.
Egészen feltöltődve és jó hangulatban jöttünk el a farm mel-
lől: ha már gyakorlatilag kihalt állatokat újra be lehet telepí-
teni egy-egy nekik megfelelő  , tágas területre, ahol háborí-
tatlanul élhetik mindennapjaikat, életük természetes határáig, 
akkor van még remény! 

4. Hát nem vicces? 5. Így iszunk mi!

6. Ez nekem is megy!

Kép és szöveg: 
Farkas Klára

Borrendi Hírek

CSÓKAKŐI VINCE VESSZŐZÉS 
ÉS CSÓKAKŐI BORMUSTRA

A 11. Bodajk Város által szer-
vezett Forraltbor főző versenyen a 
Szent Donát Borrend csapata első 
helyen végzett, azaz a zsűri a bor-
rend üstjében készült forraltbort 
ítélte a legjobbnak a 19 csapat kö-
zül! Köszönjük a csapat tagjainak a 
részvételt!

A Szent Donát Borrend regná-
ló borkirálynője Fűrész Cecília, és 
Szatzger Cecília 2015-ös borkirálynő 
Szent Vince napján a csókakői szőlő-
hegyen levágták és szemrevételezték a 
„ Vince vesszőt”. 
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A hagyomány szerint, ha csapa-
dékos az idő a szent ünnepén, esetleg 
olvad, és megcsordul az eresz, akkor 
a bortermés megfelelő lesz. Versbe 
szedve: ha megcsordul a Vince, tele 
lesz a pince.

A levágott vessző, és az időjárás 
szerint idén is jó termésre számíthat-
nak Csókakőn a szőlősgazdák. 

Január 27-én, pénteken megtar-
tottuk házi bormustránkat Csókakőn. 
Ezen az estén csak a csókakői gaz-
dák borai voltak terítéken. Az ilyen 
esték szakmailag is nagy segítséget 
nyújthatnak a borosgazdáknak, segítik 
fejlődésüket. Hisszük, hogy szakmai 
támogatással egyre szebb borok ké-
szülhetnek településünkön is.

Köszöntjük Bócz Éva 
iskolaigazgatónőnek, borrendi tagunk-
nak, hogy rendelkezésünkre bocsátot-
ta az iskola étkezőjét a rendezvény 
lebonyolításához. Köszöntjük minden 
segítőnek, borásznak, gazdának, szak-
értőnek, hogy hozzájárultak a rendez-
vény sikeres lebonyolításához. Szép 
borokat kóstolhattunk. 

Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk borrendi társunkra, 
mindenki Pista bácsijára, Lincz Istvánra, aki már az égi bo-
rászok közül néz le ránk, és onnan mustrálja velünk bora-
inkat. Ezzel a kis írással is elköszönünk tőle és megköszö-
nünk mindent, melyet nekünk adott szakmailag, emberileg.  
Szeretetére, segítségére, támogatására mindig számíthattunk. 

Őszinte részvétünk a családnak, rokonoknak, barátoknak. 
Lincz Pista, Pista bácsi! Ég veled, hiányozni fogsz! 
Nyugodj békében!

Szent Donát Borrend
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Csókakői Vári Vásár

Tavaszköszöntő elnevezéssel indul újra a régi megszo-
kott Csókakői Vári Vásár.
Az idei első 2023.03.18 án szombaton várja az érdeklődőket.

A tervek szerint minden hónap megrendezésre kerülő 
vásárokon, színesebbnél színesebb programok például:

Arcfestés, íjászkodás és  sok finomabbnál finomabb saj-
tokkal, aszalt gyümölcsökkel és még sok minden mással 
várunk minden kedves érdeklődőt. 

Tudassuk ismerősökkel, barátokkal, hogy újra lesz 
Csókakőn Vári Vásár.

2023 évi Tervezett vásárok.
Tavaszköszöntő Vári vásár.                  Március 18
Húsvéti Vári Vásár                             Április 08
Pünkösdi Vári Vásár                          Május 13
Nyárköszöntő Vári Vásár                  Június 17
Szent Jakab havi Vári Vásár             Július 15
Szent Donát Vári Vásár                     Augusztus 19
Őszi Vásár Vásár                               Szeptember 16
Szüreti Vári Vásár                             Október 14
Tél köszöntő Vári Vásár                    November 18
Karácsonyi Vári Vásár                      December 20

Továbbra is várjuk kézművesek, őstermelők, árusok, 
jelentkezését. - csokakoi.vari.vasar@gmail.com

Tisztelettel: Csókakői Vári Vásár vezetősége.

Csókakői Vári Vásár Hírek

„…ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy 
jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!”   - Mt 5,16egyHázi Hírek

Maivasárnap a liturgiák végén 
szolgáltatjuk ki a szokásos Balázs-ál-
dást, illetve megszenteljük a hívek ál-
tal hozott gyertyákat.

Jövő héten, február 11-én szomba-
ton este 6 órakor bodajki kegytemplo-
munkban (pappászentelésének 60. év-

Dátum Időpont Helyszín Esemény

Brückner Ákos Előd OCis. gyémántmiséje
Ifi Klub összejövetel

12. v. 09.30 Bodajk Ifi Klub – szentmise, közösségi összejövetel
17. p. 17.00 Magyaralmás Ifjúsági farsang
18. szo. 16.00 Bodajk Bérmálkozó felkészülése IV.
22. sze. Hamvazószerda
25. szo. 07.00 Dömös Rám-szakadék Ifi-Klub családos kirándulás
27. h. 16.15 Bodajk Hitoktatói megbeszélés

Február

11. szo. 18.00 Bodajk

Közös programok

fordulója alkalmából) gyémántmisét 
mutat be Brückner Ákos Előd ciszter 
szerzetes. Szeretettel hívjuk, várjuk a 
kedves híveket, különösen is a fehér-
vári ciszter gimnáziumba járó fiatalo-
kat családjaikkal.

Szeretettel hirdetjük az idei elsőál-

dozások előtti felkészítő alkalmak idő-
pontjait: március 19. vasárnap 16.00 
óra- bűnbocsánat témakör, április 30. 
vasárnap 16.00 óra - Eucharisztia té-
makör. Az elsőáldozásra készülőket 
szüleikkel együtt várjuk a közös felké-
szítő alkalmakra.
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Liturgikus elmélkedés
Szent Ágoston püspöknek a Galata-levélhez fűzött magyarázatából,  (Praefatio: PL 35, 2105-2107)

Értsük meg Isten kegyelmének ajándékát!

Amikor a galatákhoz ír az Apostol, akkor az a célja, hogy belássák: Isten kegyelmének ajándéka folytán ők már 
nincsenek alávetve az ószövetségi törvénynek. Amikor ugyanis meghirdette nekik az evangélium kegyelmét, akadtak 
néhányan a választott népből, akik, noha névleg már keresztények lettek, de még nem értették meg teljesen a kegyelem 
ajándékát, ezért továbbra is meg akarták tartani a terhes ószövetségi törvényeket. Az Úristen azonban nem a megiga-
zult emberekre, hanem a bűn szolgáira rótta rá e törvények terhét. A bűnös emberek azért kapták Istentől ezt az igazsá-
gos törvényt, hogy nyilvánvalóvá legyen a saját bűnük; de a törvény nem törölte el a bűneiket. Hiszen a bűnöket semmi 
más el nem törli, csak annak a hitnek a kegyelme, amely a szeretet cselekedeteiben lesz nyilvánvaló. De a galaták, akik, 
bár ennek a hitnek kegyelmében éltek, továbbra is meg akarták tartani ezeket a terhes törvényeket, és azt bizonygatták, 
hogy az evangélium csak úgy válik a javukra, ha vállalják az ószövetségi néphez való tartozás jelét, a körülmetélést, 
és megtartják a zsidó szertartás többi külsőleges előírásait is.Ezért azután Pál apostolt, aki az evangéliumot hirdette 
náluk, gyanúsnak kezdték tartani, mintha nem tartaná meg a többi apostol eljárását, akik a pogányokra is rákénysze-
rítették a zsidó előírásokat. Az ilyen emberek botránkozása miatt volt Péter apostol is engedékeny, és így keveredett 
kétszínűségbe, mintha maga is azt tartaná, hogy a pogányoknak nem használ semmit az evangélium, ha nem tartják be 
a zsidó törvény előírásait. Ebből a kétszínűségből éppen Pál apostol mentette ki őt, amint ebben a levélben is megírja. 
Ugyanerről a kérdésről van szó a rómaiakhoz írt levélben is. De úgy tűnik, van valami különbség, mert a római levél-
ben már eldönti a kérdést, és véget vet annak a vitának, amely a zsidókból és a pogányokból lett hívők között támadt.
Ebben a levélben viszont azoknak ír, akiket már megzavart a zsidókból lett keresztények tekintélye, és akiket rábírtak 
arra, hogy tartsák meg az ószövetségi törvény előírásait. Már ugyanis kezdték elhinni nekik, mintha Pál apostol nem 
a való igazat hirdetné, amikor nem akarja, hogy körülmetélkedjenek. Ezért kezdi így a levelét Pál apostol: Csodálko-
zom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz (Gal 1, 
6).Ezzel a bevezetéssel tehát röviden jelzi is írásának tárgyát. Jóllehet már a beköszöntőjében, amelyben magát nem 
embertől, nem is ember által (Gal 1, 1) lett apostolnak mondja – ilyen kitételt más levelében egyáltalán nem találunk 
–, elég világosan rámutat arra, hogy akik másokkal ilyeneket elhitetnek, azok nem Istentől, hanem emberektől vannak. 
De rámutat arra is, hogy az evangéliumi tanúságtétel tekintélyét illetőleg őt nem szabad a többi apostolnál aláva-
lóbbnak tartani, mert ő nem embertől és nem ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atyaisten rendeléséből apostol.

Gyertyák megáldása: Könyörögjünk. - Istenünk, a te Igéd szentel meg mindent. Áraszd ki bőséges áldásodat ezekre 
a gyertyákra. Add, hogy akik ezeket szent akaratod szerint Neked hálátadva, meggyújtva imádságra használják,szent 
neved segítségül hívására nyerjenek Tőled testi-lelki erőt és üdvösséget, Tőled ki a Világ Világosságaként felragyogta-
tod életünket, és megtanítasz, hogy egészen elégő áldozattal merjünk szeretni Téged és egymást. Krisztus, a mi Urunk 
által. - Ámen.

Szent Balázshoz kötődő áldás:Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a 
torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

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

Dátum Időpont Helyszín Esemény

Brückner Ákos Előd OCis. gyémántmiséje
Ifi Klub összejövetel

12. v. 09.30 Bodajk Ifi Klub – szentmise, közösségi összejövetel
17. p. 17.00 Magyaralmás Ifjúsági farsang
18. szo. 16.00 Bodajk Bérmálkozó felkészülése IV.
22. sze. Hamvazószerda
25. szo. 07.00 Dömös Rám-szakadék Ifi-Klub családos kirándulás
27. h. 16.15 Bodajk Hitoktatói megbeszélés

Február

11. szo. 18.00 Bodajk

Közös programok
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KÉMÉNYSEPRÉS
TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEP-
RŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSRÓL

Tisztelt Csókakőiek!

Szeretnénkfelhívni a figyelmét, 
hogy 2023.01.19-től Fejér megye terü-
letén az eddigi kéményseprőszolgáltató 
kizárólagos joga megszűnt. A 
megyébenKatasztrófavédelmi enge-
déllyel rendelkező Kéményseprő-Ipari 
Szolgáltatók látják el a feladatot.

Fejér megye, Veszprém megye, 
Komárom-Esztergom megye, Pest 
megye, Győr- Moson-Sopron megye 
valamint Budapest területén a szol-
gáltatást társaságunk is elláthatja, a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
kiadott engedélyalapján, melynek szá-
ma: K003/19/2022.

A 2015. évi CCXI Törvény értelmében az Önök általhasznált ingatlanba székhelyként, telephelyként, fióktelephelyként 
vállalkozó, vállalkozás, közhasznú szervezet van bejegyezve, vagy állami-, önkormányzati-, pénzintézeti vagy egyházi 
tulajdonban van. A fenti törvényalapján, Önöknél a kötelezőkéményseprő-ipari szolgáltatást nem a Katasztrófavédelem 
kéményseprő-ipari szerve végzi ingyenesen, hanem a megyébennyilvántartott kéményseprő-ipari szolgáltatóktól kell meg-
rendelniük díjfizetés ellenében. A kéményseprő-ipari szolgáltatás elvégzését a Katasztrófavédelem a helyszínen ellenőriz-
heti.

 Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Katasztrófavédelmi Hírek

Tűzoltó Hírek

Beszéljünk a kéményről! 
Tudjuk, hogy sok embernek a ké-

ményről rögtön a Mikulás jut az eszé-
be, de mi most egy kicsit lehangolóbb, 
de annál fontosabb témával érkezünk. 
Idén már 116 kéménytűz volt az or-
szágban. Ne a te kéményed legyen a 
következő!

Mondjuk, mit tegyél:
Nemcsak mi szeretünk tiszták len-

ni, hanem a kémény is. Gondoskodj a 
kémény és a tüzelőberendezés tiszta-
ságáról is! Házilag soha ne végezz ké-
ménykiégetést!

Ne tüzelj el műanyagot, festett 
vagy rétegelt fát, lemezt, falemezt, 
vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, 
fáradt olajat! Ezekkel kéményed, és a 
környezetet is szennyezed.

Soha ne fűts nedves fával!
Laza, rosszul záródó kéményajtó? 

Tömítetlen kazántag? Rosszul szi-
getelt égéstermék-elvezető csövek? 
Ezek nemcsak csökkentik a hatásfo-
kot, hanem tűzveszélyesek is.

Minden alapja egy jó szakember: 
hívj kéményseprőt! 

Csak engedélyezett begyújtó anya-
got használj a tüzeléshez!

Neked van már huzatszabályzód? 
Szél vagy alacsony külső hőmérséklet 
esetén jól jöhet.

Egy héten belül, Vas vármegyében 
6 kéménytűzhöz riasztották a tűzoltó-
kat, Győr-Moson-Sopron vármegyé-
ben 2 esetben kérték a tűzoltók segít-
ségét, Jász-Nagykun-Szolnok és He-
ves vármegyében pedig 11 alkalom-

mal vonultak az egységek kéménytűz 
miatt.

Nekünk szerencsénkre nem kellett 
kéménytüzekhez vonulnunk, marad-
jon ez így!

Csókakő, 2023. február 1.                            
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság
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Rendőrségi felhívás betörésekkel kapcsolatban

Lakókörnyezetünkben az elmúlt időszakban nagy-
mértékben elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek, ezen belül a lakásbetörések, lakóházak udvaráról, 
melléképületekből, kertekből történő lopások száma.  
Ezen bűncselekmények megelőzéséhez kívánunk pár 
ajánlást tenni önöknek, vagyontárgyaik megvédése – 
bűncselekmények megelőzése érdekében.

Általános bűnmegelőzési ajánlások:

• Célszerű értékarányos lakás-
biztosítást kötni, valamint a műszaki 
cikkek gyártási számát feljegyezni. 
Az értékeikről, festményeikről készít-
senek fényképet, a nagyobb értékeket 
tárolják bankban vagy széfben!

• Idegeneket ne engedjenek be az 
udvarra, lakásba!

• Ha haza érkezéskor az ajtót, ab-
lakot nyitva, betörve találják, ne men-
jenek be egyedül, mert a betörő még 
bent tartózkodhat a lakásban, és a 
megszerzett értékek védelmében tá-
madólag léphet fel!

• Javasoljuk, a lakóközösség fog-
jon össze a fokozott biztonság elérése 
érdekében, és az egymásra való na-
gyobb odafigyeléssel javítsák közvet-
len környezetük biztonságát.

• A lakosságtól időben érkező, bűn-
cselekmény elkövetésére utaló jelzé-
sek nagymértékben segítik a rendőrö-
ket az elkövetők elfogásában.

Ajánlások a besurranásos lopá-
sok megelőzése érdekében:

• A besurranásos lopásokat jellem-
zően éjszaka követik el, de természe-
tesen nappal is előfordulnak, első-
sorban családi házaknál és földszinti 
lakásoknál.

• Célszerű rácsot felszerelni a föld-
szinti ablakokra, a bejárati ajtót, kaput  
pedig zárva tartani.

• Az értékeket ne hagyják elől, zár-
ják el, lehetőleg lemez- vagy pénzka-
zettákba! Ha rajtakapnak egy besurra-
nó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gon-
dolják át, hogy szembeszállnak-e vele.

Ne feledje!
A betörések gyakran az alkalomnak 
köszönhetők.
A lehetőségek csökkentésével jelen-
tős változás érhető el.

Az embereknek biztonságban kell 
érezniük magukat otthonaikban. A be-
törők nagy hatással vannak az embe-
rekre, ha az emberek már nem tudják 
biztonságukat megőrizni. A legutóbbi 
kutatások azt mutatják, hogyha valaki 
egy bűncselekmény áldozatává vált, 
számára nagyobb az esély arra, hogy 
ismét azzá váljon. Ezt nevezik ismét-
lődő áldozattá válásnak.

Hogyan törődjön saját és szom-
szédja otthonával:

A betörők kedvelik a könnyű beju-
tási lehetőségekkel rendelkező háza-
kat. A legtöbb betörés általában nappal 
történik. E két információra mindig 
gondolnia kell, amikor elvégzi ottho-
nának biztonsági értékelését.

• A betörők nem szeretik a zárt ab-
lakokat, mert az üveg betörésének za-
jával magukra vonják a figyelmet.

• Nem szeretik az ajtók biztonsági 
zárait, mert azt akkor sem tudják ki-
nyitni, ha a lakásban tartózkodik va-
laki, így mindenképpen az ablakon át 
kell bejutniuk és távozniuk.

Rendőrségi Hírek

Ajánlások a betörések megelőzésére:

• A betörések nagy részét a lakók 
távollétében a délelőtti órákban és éj-
szaka a lakatlan házak sérelmére kö-
vetik el. 
A védekezés legmegfelelőbb módja a 
mechanikai (zárak, rácsok) és elekt-
ronikus (riasztók) védelem együttes 
kialakítása.

• Az idős emberek idejük nagy ré-
szét otthon töltik, így őket ez a bűn-
cselekmény leginkább akkor fenye-
geti, ha hosszabb időre elutaznak. 
Erre az időszakra célszerű az említett 
technikák mellett más módszerekkel is 
biztosítani a fokozott védelmet.

• A postaládákban felgyülemlett 
reklámújságok, szórólapok jelzésként 
szolgálnak a betörők számára, ezért 
tanácsos megkérni egy megbízható 
szomszédot, ismerőst, hogy naponta 
ürítse a postaládát.

• Szintén ajánlott, ha naponta – fő-
ként az esti órákban – egy ismerős el-
megy a lakásba, szellőztet, felkapcsol-
ja a villanyokat, ezzel is jelezve, hogy 
a lakás nem üres.

• Ha van rá lehetőség, szereltes-
senek fel időzített kapcsolót, ami az 
előre beprogramozott időpontokban 
felkapcsolja a villanyt, bekapcsolja a 
televíziót, rádiót, azt a látszatot keltve, 
hogy a lakók otthon tartózkodnak.

• Ha van üzenetrögzítő, ne mond-
ják rá, hogy elutaznak.
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• A legtöbb betörést azokban a há-
zakban követik el, ahol kevés lakó tar-
tózkodik napközben otthon.

Az otthon védelme 
– általános biztonsági előírások

Kapuk és kerítések
A ház mögötti magas kerítés el-

ijesztheti a betörőt. Ellenőrizze, me-
lyek azok a gyenge pontok, amelye-
ket egy betörő esetleg kihasználhat. A 
kerítés mentén ültetett tüskés sövény 
hasznos lehet, elijesztheti a betolako-
dókat. De bizonyosodjon meg arról, 
hogy a ház főbejárata az utcáról jól 
látható maradjon, így a betörő nem te-
vékenykedhet észrevétlenül.

A riasztók
A riasztókat mindig jól látható 

helyre szerelje fel, hogy a betörő két-
szer is meggondolja, mit tesz.

A garázs és a fészer: a garázs és a 
fészer ajtaját soha ne hagyja nyitva, 
különösen akkor ne, ha onnan egy 
belső ajtón át be lehet jutni a házba 
is. Zárja el a szerszámokat és a létrát, 
ne segítsen a betörőnek ezek felkínált 
használatával.

Idegenek
Figyeljen fel arra, ha ismeretlenek 

lődörögnek az utcán, ha gyanúsan vi-
selkednek, értesítse a rendőrséget.

Tartalékkulcsok
Soha ne hagyja a tartalékkulcsot 

rejtekhelyen, például a lábtörlő alatt, 
virágcserép alatt, vagy a lakás ajtaján 
lévő leveles szekrényben. A betörők itt 
keresik azt először.

A bejárati ajtó fölött lévő tető
A betörő innen fellépve elérheti az 

első emeleti ablakot, ezért ezt is feltét-
lenül zárni kell.

A kis ablakok
Nagyon fontos a legkisebb abla-

kok, mint például az alagsori ablakok, 
világító ablakok, illetve a fürdőszoba-
ablakok mindenkori zárva tartása. Ne 
felejtse, egy betörő befér a legkisebb 
résen, amely alig nagyobb, mint egy 
emberi fej.

Az ajtók, megerősített zárak
Szereltessen fel biztonsági zárat az 

ajtó belső tokjára illesztve (emelőka-
ros, hevederes). Egy ilyen biztonsági 
zár, csak saját kulcsával nyitható. Ha a 
betörő a zár kitörésével próbálkozna, 
az még belülről sem sikerülne neki. 
Ám ha a betörő az ablakon keresztül 
mégis bejutna a lakásba, az ajtón ke-
resztül akkor sem tud semmit kivinni.

Csuklópántok
Ellenőrizze, hogy az ajtó elég erős 

és biztonságos csuklópánttal van-e el-
látva, hosszú csavarokkal rögzített-e. 
Felszereltethet emellé még tolózáras 
zárat is. Ez a zár nem drága, de segít 
az ajtó erőszakos kiakasztásának (kü-
lönösen panellakásoknál emelőkarral, 
a tokból történő kiemelésének) meg-
nehezítésében.

Leveles szekrények
Soha ne helyezzen el leveles szek-

rényében tartalékkulcsot. Ajánlott a 
levélbedobó nyílás mögé az ajtó belső 
oldalára egy kis doboz felszereltetése, 
így megakadályozhatja azt, hogy a be-
törő kívülről próbáljon meg benyúlni a 
zárak meglazítása érdekében.

Peremtolózár
Az olyan ajtót, amelyet peremes 

tolózárral ellátva szereltek fel, és 
amely automatikusan bezár, akkor az 
ajtó becsukódása után azt csak belül-
ről lehet kulcs nélkül kinyitni.

Automata biztonsági zár
Ez is automatikusan zár, amikor az 

ajtó becsukódik, belülről nem, kívül-
ről csak kulccsal nyitható.

Láncok
Abban segítenek, hogy ismeretlen 

személyekkel beszélhessen az ajtó ki-
nyitása nélkül. Vásároljon láncot, és 
MINDEN alkalommal használja, mie-
lőtt az ajtót teljesen kinyitná.

Kilesőnyílás
Lehetőséget biztosít arra, hogy 

azonosítsa a becsöngető személyt, mi-
előtt az ajtót kinyitja. A nagy látószö-
gű optikai kitekintők igen hasznosak 
lehetnek.

Új ajtók
Újabban a biztonsági előírásoknak 

megfelelő ajtókat lehet megvásárolni. 
Beszerelés előtt érdeklődjön azok al-
kalmazásáról.

Ablakok
Az ablakok általában kulccsal nem 

zárhatóak hazánkban. A kulccsal mű-
ködtetett zárakat ajánljuk mindenfajta 
ablakhoz. Ezek a zárak arra kényszerí-
tik a betörőt, hogy törjék be az üveget, 
amivel viszont azt kockáztatják, hogy 
a hang miatt felfigyelnek tevékenysé-
gükre. Gondolja végig, érdemes-e ré-
tegelt üveggel ellátni ablakait, ezeket 
még nehezebb betörni, vagy éppen 
betörésvédő belső fóliát felragasztani 
ebből a célból.

A világítóablakokhoz olyan fém-
mel ellátott tolózárat ajánlunk, amely 
az ablakot kitoló fémkar nyitását aka-
dályozza meg. Alacsonyan elhelyez-
kedő ablakokhoz olyan zárakat aján-
lunk, amelyek csak kulccsal nyitha-
tók. Ezek lehetnek olyan zárak, ame-
lyek két ablakot zárnak egybe. Sokkal 
diszkrétebb változata, ha a zárat egy 
fakeretbe süllyesztik.

Létezik azonban olyan zár is, 
amely csak egy bizonyos mértékig en-
gedi az ablakot kinyílni.

Világítás
A célzott világítás is elijesztheti a 

betörőt. Hasznos lehet a kültéri moz-
gásérzékelő, vagy infra-fényű világí-
tás használata. Kaphatóak olyan lám-
pák, amelyekben a szenzorok önmű-
ködően sötétedéskor, vagy mozgáskor 
felkapcsolják a világítást.

Léteznek olyan kapcsolók, ame-
lyek beállított időben automatikusan 
felkapcsolják a világítást.

Riasztók és széfek
Amennyiben értékes vagyontár-

gyai vannak, vagy otthonában sok 
készpénzt tart, érdemes elgondolkoz-
ni a riasztó felszereltetéséről, illetve a 
széf használatáról. Kaphatók ilyen be-
rendezések az olcsó változatoktól az 
egészen kifinomult rendszerekig.

A jó minőségű riasztó berendezé-
sek valószínűleg elijesztik a betörőt. 
A vezeték nélküli riasztórendszerek 
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felszerelése nagyon egyszerű. Ezek 
szenzoros érzékelővel rendelkeznek, 
és rádióhullámok kibocsátásával biz-
tosítják a védelmet. Felszerelésük 3-4 
órát vesz igénybe. A vezetékes riasz-
tórendszerek felszerelése körülbelül 
egy nap.

Ha riasztót szereltetett fel, akkor 
jelöljön ki egy személyt, akinél mindig 
van egy kulcs, ha Ön nem tartózkodik 
otthon. Így a riasztó esetleges meghi-
básodásakor azt ki tudja kapcsolni, és 
az eseményt jelenti a rendőrségnek.

Mindig kérje ki szakértő vélemé-
nyét és szerezzen be referenciákat. A 
biztonsági rendszert szakembernek 
kell felszerelnie.

Ha biztonságról van szó, minden-
ki gondolja végig, milyen esélye van 
annak, hogy tűz üt ki a lakásában, és 
milyen menekülési lehetősége van. 
Szereltessen fel füstérzékelőt, amely a 
szabványnak megfelel, és a költsége-
ket már különösebben nem növeli.

A kertek biztonsága

Eddig áttekintettük az otthon  
biztonságát, de mi a teendő a kert, a 
garázs, a fészer biztonságával?

Tények:

• A lopások túlnyomó részét azért 
követik el, mert erre lehetőség van.

• A betörők gyakran HASZNÁL-
JÁK azokat a kerti szerszámokat, 
amelyeket a kertben találnak, és azok 
segítségével törnek be a házba.

• A kertben, a garázsban, a fészer-
ben tárolt szerszámok értéke jóval na-
gyobb, mint azt Ön gondolná.

• Értékeink kockázatnak vannak 
kitéve.

• Ha egyszer Ön már egy bűncse-
lekmény áldozatává vált, a további ál-
dozattá válás esélyei megnőnek.

A kertek védelme 
– általános biztonsági előírások

Fészerek és épületek
A szerszámokat tegye el használat 

után, zárja be egy épületbe, ha erre 
módja van. Bizonyosodjon meg arról, 
hogy a fészer és a melléképületek zár-
va vannak, amikor azokat nem hasz-
nálja. Jó minőségű zárakat használjon 
az ajtókra. A melléképületekre jellem-
ző, hogy az ajtók csuklópántjai nem 
elég erősek, így könnyen kiemelhető 
az ajtó, elég hozzá csak egy csavar-
húzó. Használjon biztonsági hevede-
reket, ez nagyon hosszú és sem csa-
varhúzóval, sem csavarkulccsal nem 
lazítható meg. Egy erős rúd felerősíté-
sével, amely a zárakat biztosítja, vagy 
a hevedert köti össze a zárszerkezetet 
tartó vassal a legbiztonságosabb mód-
ja az ajtó védelmének.

Vagyontárgyak
Jelölje meg a kerti bútorait és fel-

szereléseit, a kert díszeit. Történhet 
véséssel, vagy nyomtatott módon, de 
feltétlen tüntesse fel a levelezési címét 
rajtuk. Fényképezze le az értékes kerti 

díszeket, növényeket, ezzel is segíti a 
nyomozás, az esetleges betörést köve-
tően.

A ház körüli területek
Szereltessen fel biztonsági világí-

tást a kertben, ne becsülje alá a vilá-
gítást, hiszen a legjobb bűnmegelőzési 
eszköz a jó megvilágítás. Ne feledkez-
zen meg a kerti bútorokról és díszekről. 
Ezek igen drágák, különösen akkor, ha 
bűnözők ellopják Öntől. Vágja vissza 
a magasra nőtt fákat és cserjéket, mert 
így jobban figyelheti környezetét. A 
tövises növények látványa is elriaszt, 
természetesen ehhez fizikai akadályok 
is szükségesek. Mindezek csak kiegé-
szítésként használhatók más bűnmeg-
előzési módszerek mellett. Menjen el 
egy kertészetbe és kérjen tanácsot.

A veteményeskert, háztáji
Ezeket a legnehezebb megvédeni, 

az alábbi tanácsok alkalmazhatók: Ál-
lapodjon meg szomszédjával abban, 
hogy egymás kertjeit is felügyelik. Ne 
hagyjon drága felszerelést szem előtt 
a kertben.

Amennyiben a felsorolt jó tanácso-
kat megfogadja, azokat alkalmazza, 
csökkenti a lehetőségét annak, hogy 
bűncselekmény áldozatává váljon, 
ezzel anyagi veszteség érje Önt, vagy 
közvetlen környezetét.

Ne feledje!

EGYÜTT  EREDMÉNYESEB-
BEK VAGYUNK A  BŰN MEG-
ELŐZÉSÉBEN ÉS  A BŰNÜLDÖ-
ZÉSBEN!

Rendőrség

Polgárőr Hírek

Rendőrségi felhívás

--A Fejér  Vármegyei Rendőr-fő-
kapitányság bűnmegelőzési szakem-
berei az interneten elkövetett bűn-
cselekmények megelőzéséhez adnak 
tanácsokat.

 Napjainkban rendkívüli mérték-
ben elterjedtek az internetes vásárlá-
sok kapcsán keletkező csalások.

Kérjük Önt, hogy az alábbi instruk-
ciókat fogadja meg. Abban az esetben, 
ha ilyen jellegű bűncselekmény áldo-
zatává válik, feljelentést tehet bárme-
lyik rendőrkapitányságon személye-
sen, levélben, e-mail formájában.

A legcélravezetőbb ez esetben a 
feljelentés e-mail formájában való 
elküldése a területileg illetékes rend-

őrkapitányságra, amely egyenértékű a 
személyesen tett feljelentéssel.

Általánosságban elmondható, 
hogy az internet nagyon sok területen 
megkönnyíti az életünket, akár a tanu-
lás, a vásárlás, a kommunikáció vagy 
a szabadidő hasznos eltöltése során is. 
Mindemellett nem lehet elégszer hang-
súlyozni, hogy a határtalan szabadság 
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mellett számos veszély is fenyegetheti 
azokat, akik nem elég körültekintők a 
kibertérben.

Felhívjuk a figyelmet az online vá-
sárlások veszélyeire, illetve az ehhez 
kapcsolható bűncselekményekre.

• A leggyakrabban előforduló bűn-
cselekmények között szerepel az in-
ternetes csalás, melynek – az online 
vásárlási szokások elterjedése miatt 
– megyénkben is volt áldozata. A csa-
lók tevékenysége nagyon változatos, a 
fizetés körüli csalásoktól, a hamisított 
termékek árusításán át egészen az or-
gazdaságig terjedhet. Jellemző elkö-
vetési mód, hogy a csalók egy kere-
sett, de a tulajdonukban nem lévő árut 
kínálnak eladásra, majd eltűnnek az 
interneten átutalt előleggel, vagy akár 
a teljes összeggel együtt. Az áldozattá 
válás megelőzhető, ha utánvétellel 
vásárolunk, és mindig leellenőriz-
zük az eladó korábbi tranzakcióira 

kapott értékeléseit, vagy megtekin-
tés után személyesen vesszük át a 
terméket.

• Az online vásárlások során szin-
tén csalás áldozatává válhat, aki új, 
gyakran az átlagos bolti ár alatt ter-
mékeket kínáló oldalakon próbál 
bankkártyával vásárolni. A bűnözők 
gyakran webáruház álcája mögé búj-
va végeznek adathalász tevékenysé-
get és a megadott bankkártya adato-
kat ellopják, majd azt felhasználva 
az áldozatok költségére vásárolnak 
más online oldalakon. Fontos, hogy 
csak visszaellenőrizhető és igazolt 
webáruházakban vásároljunk ada-
taink megadásával és ez esetben is 
válasszuk az utánvétes fizetés lehe-
tőségét. Ha mégis bankkártyával 
szükséges fizetnünk, válasszunk biz-
tonságos (Pl. PayPal) fizetési módot, 
és a kártyáink adatait kizárólag a 
címsorban szereplő link ellenőrzését 
követően, az általunk ismert bank 

megbízható weboldalán adjuk meg.

• Amennyiben az oldalon történő 
vásárlás regisztrációhoz kötött, hasz-
nálja a már meglévő fiókkal történő 
azonosítás lehetőségét – mely esetén a 
jelszó megadása nem szükséges, – il-
letve olyan e-mail címet és jelszót ad-
jon meg, amelyet más fiókok esetében 
nem használ. A bűnözők az oldalon 
megadott jelszavak és e-mail címek 
felhasználásával gyakran próbálnak 
zsarolóleveleket küldeni, melyben 
arra hivatkoznak, hogy megszerezték 
az általunk használt jelszót és egyéb 
adatainkat, amelyeket felhasználva 
megpróbálnak pénzt, vagy esetenként 
kriptovalutát követelni az áldozatok-
tól.

Az áldozattá válás megfelelő kö-
rültekintéssel és óvatossággal meg-
előzhető, ezért kérjük fogadják meg 
tanácsainkat:
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• Ha valami túl szép ahhoz, hogy 
igaz legyen, akkor az nem is igaz. A 
feltűnően nagy árengedmény legyen 
mindig gyanús!

• Vásárlás előtt mindig győződjünk 
meg róla, hogy a weboldal biztonsá-
gos, az URL előtt szerepel a https:// 
kitétel vagy egy zöld lakat, mellette a 
Biztonságos kifejezés.

• Nézzünk utána az oldal értékelé-
sének: a közösségi oldalakon érdemes 
rákeresni a webáruházra, a túláradóan 
lelkendező, pozitív kommentek túlsú-
lya és a kevés eladási tranzakció intő 
jel lehet.

• Érdemes leellenőrizni a 
webáruházat a scamadviser.com olda-
lon, ahol elég csak beírni a weboldal 
címét, és kiderül, hogy megbízható 

portálról van-e szó, vagy érkezett-e 
már ellene panasz.

• Nagy értékű megrendelést ne ad-
junk le olyan oldalon, amivel nincs 
tapasztalatunk. Egy számunkra új 
webáruházból kis összegért rendel-
jünk először.

• Győződjünk meg róla, hogy azon 
az oldalon vagyunk, ahonnan erede-
tileg vásárolni szerettünk volna. Néz-
zük meg az URL-t, ha tudjuk, mi a 
webáruház neve, gyanakodhatunk, ha 
ettől eltér az URL.

• A Fogyasztóvédelem felhívja a 
figyelmet arra is, hogy gyanús, ha a 
fizetési feltételek között csupán elő-
re fizetési lehetőséget biztosít egy 
webáruház, vagy nem kellő részletes-

séggel tájékoztatja a vásárlókat a szál-
lítás részleteiről.

• Vásárlás előtt olvassuk el az Álta-
lános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

• Az online piacterek, aukciós olda-
lak, internetes szolgáltatók nem vállal-
nak felelősséget a közzétett ajánlatok 
tartalmáért, ezt fontos szem előtt tar-
tani.

 
Ha minden óvintézkedése elle-

nére becsapták, vagy megkárosítot-
ták, tegyen feljelentést személyesen 
a rendőrségen, vagy telefonon, a  
112-es segélyhívó számon.

Fináncz Imre polgárőr 

sport Hírek

BEFEJEZŐDÖTT A TÉLI KUPA, A FELVIDÉK A 
BAJNOK

Befejeződött a 44. Téli Kupa a bajnoki címet a Felvidék 
csapata nyerte, ezüst érmes lett a Vértesalja Gyermekei, és 
a bronz érmet a Faterock apukái szerezték meg. A Legsport-
szerűbb Csapat címet az Csőcselék gárdája érdemelte ki, 
és a TBC játékosa Török András lett a gólkirály a tornán, 
mivel 18-ször zörgette meg az ellenfelek hálóit. A bajnoki 
címet kivéve, minden cím sorsa az utolsó fordulóban dőlt 
el. A bajnoki címet birtokló Felvidék azonban a Faterock 
csapatától kikapott az utolsó fordulóban, így bajnokverés-
sel búcsúztak a Téli Kupa gárdái az idei szezonttól. A Fel-
vidék játékosai bár bosszankodtak a vereségen, a jó ked-
vüket már ez az eredmény sem ronthatta el, mivel tizedik 
alkalommal emelhették magasba a Téli Kupa serlegét, amit 
Rácz László a Váralja SC Csókakő elnöke, és Szabó Zsolt 
vezetőedző adott át, Szkok Pálnak, aki a Felvidék nevében 
vehette át a trófeát. 
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TÉLI KUPA 
CSÓKAKŐ 
2022/2023 

 
1. forduló – 2022. 12. 11. 

White FC Vértesalja Gy. 1 - 5  
Öregfiúk Faterock 2 - 3  
TBC Csőcselék 13 - 6 

Felvidék Szabadnapos --- 

 
2. forduló – 2022. 12. 18. 

Csőcselék Öregfiúk 5 - 2 
Faterock White FC 1 - 3 
Felvidék Vértesalja Gy 11 - 3 
TBC Szabadnapos --- 

 
3. forduló – 2023. 01. 08. 

White FC Csőcselék 5 - 3 
TBC Felvidék 1 - 2 
Vértesalja Gy. Faterock 4 - 4 
Öregfiúk Szabadnapos --- 

 
4. forduló – 2023. 01. 15. 

Vértesalja Gy. Csőcselék 10 - 1 
White FC Felvidék 2 - 9 
Öregfiúk TBC 2 - 6 
Faterock Szabadnapos --- 

 
5. forduló – 2023. 01. 22. 

TBC Vértesalja Gy. 4 - 5 
Felvidék Öregfiúk 7 - 3 
Csőcselék Faterock 1 - 6 
White FC Szabadnapos --- 

 
6. forduló – 2023. 01. 29. 

White FC Öregfiúk 2 - 3 
Csőcselék Felvidék 1 - 14 
Faterock TBC 7 - 6 
Vértesalja Gy. Szabadnapos --- 

 
7. forduló – 2023. 02. 05. 

Öregfiúk Vértesalja Gy. 0 - 8 
TBC White FC 8 - 2 
Felvidék Faterock 3 - 6 
Csőcselék Szabadnapos - 

 

      1978 – 2022 
 

 
 
   A Téli Kupa végeredménye: 

  M Gy D V L-K P 
 

1. Felvidék  6 5 0 1 46-16 15 
2. Vértesalja Gyermekei 6 4 1 1 35-21 13 
3. Faterock 6 4 1 1 27-19 13 
4. TBC  6 3 0 3 38-24 9 
5. White FC 6 3 0 3 15-29 6 
6. Csőcselék 6 1 0 5 17-50 3 
7. Öregfiúk 6 1 0 5 12-31 3 

 
Téli Kupa góllövő lista végeredménye:                          Gól             
1. Török András (TBC) 18 
2. Bihari Gergő, Varga László (Felvidék)  13 
3. Ritter Zoltán (Vértesalja Gyermekei) 11 
4. Tamás Dávid (Faterock) 10 
5. Ritter Tamás (Vértesalja Gyermekei) 9 
6. Klein Dávid (TBC) 7 
7. Falusi József (VértesaljaGy) Török Péter (WhiteFC) 6 
8. Szabó Galácz Levente, Szehofner József (Vértesalja 

Gyermekei) Könnyű Ákos (Csőcselék)  
Labádi Gábor (Faterock) 

5 

9. Kis Viktor, Dreska András (Felvidék) Heim Balázs, 
Kiss Ferenc (Csőcselék) ifj. Fülöp Gábor, Máhr 
Imre (Faterock) Rabóczki Zsolt (Öregfiúk)  

4 

10 Pakodi Gergely (Csőcselék) Elek Ramón, Perina 
Márk (Felvidék) Schwarcz Tamás (White FC) 
Kovács Solyom, Strasszburger Szilárd (Faterock) 

3 

11 Preszter Balázs (Vértesalja Gy.) Jelena László 
(Öregfiúk) Magda István, Marton János (TBC) 

2 

12 Kiss Róbert, Bernáth Szilárd, Balogh Péter, Kovács 
Attila, Nagy Emil (White FC) Fülöp Dániel, Kovács 
Zoltán (Öregfiúk) Tajti Gábor, Redolfi Dániel 
(Faterock) Jakus Ádám, Szabó István, Marton 
István, Szántó Gergely (TBC) Fülöp Balázs, Pál 
Szabolcs, Rozembaum Romáró, Nyevrikel Gábor, 
Koller Gábor, Elek Csaba (Felvidék) Pálmai Kristóf 
(Csőcselék) Szehofner Zsolt (Vértesalja Gyermekei) 

1 

13 Marton János (TBC) Öngól 2 
 
BAJNOK: FELVIDÉK 
EZÜST ÉRMES: VÉRTESALJA GYERMEKEI 
BRONZ ÉRMES FATEROCK 
GÓLKIRÁLY: TÖRÖK ANDRÁS (TBC) 
LEGSPORTSZERŰBB CSAPAT: CSŐCSELÉK 
 
A TÉLI KUPA MOTTÓJA: 
„EGYÜTT ÉLEK A JÁTÉKKAL! 
EGYÜTT ÉL VELED A JÁTÉK! 
A TORNATERMÉRT 1978 ÓTA!” 
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SAKK ÉS PING-PONG HÍREK

A Téli Kupa befejezését követően 
a sportot szerető, és sportolni vágyó 
emberek az ilyenkor bent végezhető 
sportok felé fordulnak. Ilyen bel-
téri sport a sakk és a ping-pong is. 
Hagyományosan a Téli Kupa után 
ezekben a sportokban is megrendez-
zük a sakk és ping-pong versenye-
ket. A Téli Kupa vége február 5-én 
volt, tehát ezután indulnak meg a 
beltéri felkészülési edzések a helyi 
versenyekre. A ping-pong foglalko-
zások a Művelődési Házban lesznek, 
ezek pontos menetrendjét szombat 
délelőtt 9 órától 11 óráig szerveztük 
meg.

Az idei évben, a Csókakői Sakk 
Bajnokságot, amit legelőször épp 104 
évvel ezelőtt rendezték meg, az idei 
évben is lebonyolítjuk. A csókakői 
sakkversenyt 2023. február 26-án va-
sárnap rendezzük meg. A helyszín a 
Csókakői Művelődési Ház lesz, annak 
nagyterme, ahová 14 órától várjuk a 
versenyezni vágyókat. A versenyzők 
az előre megkomponált szabályok sze-
rint 12 főig egy csoportban körmér-
kőzéseket, vagyis partikat játszanak 
egymással tehát, mindenki, minden-
kivel játszik egyet oda-visszavágós 
rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a 20 
perces parti időt 2x10 percre osztjuk 
fel, így ennek köszönhetően mindenki 
játszhat a sötét és a fehér bábukkal is. 
Ha 13 fő fölötti részt vevő lesz, akkor 
két csoportra osztjuk fel a benevezett 
sakkozókat, és az első három helyezett 
megmérkőzik egymással, úgy hogy az 
egymás elleni eredményeiket már vi-
szik tovább, tehát csak a másik cso-
port tagjával kell játszaniuk, ám itt is 
visszavágós rendszerben bonyolítjuk 
a versenyt. A sakkverseny délután 15 
órakor veszi kezdetét, a partik a terve-

ink szerint 8 sakktáblán, órákkal ellát-
va bonyolódnak majd le. A kialakult 
végeredmény alapján győztest és sor-
rendet fogunk hirdetni, és kihirdetjük 
Csókakő sakk bajnokát. A legjobb 15 
év alatti általános iskolást, és legjobb 
senior, valamint női versenyzőt is dí-
jazzuk. Nem lesz elkülönült gyerek 
illetve női bajnokság, mindenki, min-
denkivel játszani fog, ám a kategóri-
ákban a legjobbakat kiemeljük. 

A Csókakői Asztalitenisz Bajnok-
ságot 2023. március 4-én szombaton 
rendezzük meg, a Csókakői Művelő-
dési Házban. A versenyzőket a Műve-
lődési Házban reggel 8 órától várjuk 
az asztalok mellé, maga a versenyzés 
9 órakor kezdődik. A verseny előtt a 
teremben a nevezés leadását követő-
en 9-ig van lehetőség bemelegíteni. 
Három kategóriában rendezzük meg 
az idén a bajnokságot, lesz felnőtt, 
fiú általános iskola, és lány általános 
iskola kategória is. Az általános isko-
la fiú és lány kategóriában 15 évesig 
lehet nevezni és általános iskolásnak 
kell lenni. Nem lesz külön férfi, női, és 
seniorkategória, csak felnőtt bajnoki 
kategóriát hirdetünk meg. A verseny-
zők az előre lefektetett szabályok sze-
rint 12 főig egy csoportban körmér-
kőzésekkel döntik el, hogy ki a jobb. 
Ez a szabály vonatkozik az általános 
iskolai tanulókra is. A felnőtt kategó-
riában 15 év felettiek nevezhetnek itt 
vegyesen férfi, női, és senior korúak 
mérkőznek meg. Amennyiben 13 fő 
vagy annál több résztvevő jelentkezik, 
úgy két csoportra oszlik a mezőny, és 
lesz egy férfi csoport 6 fővel, valamint 
egy női, férfi és senior vegyes csoport 
7 fővel. A két csoport első három he-
lyezettje játszanak tovább egymással a 
bajnoki trófeáért. A csoportok első há-
rom helyezett játékosa megmérkőzik 

egymással, úgy hogy az egymás elleni 
eredményeiket már viszik tovább, te-
hát csak a másik csoport tagjával kell 
játszaniuk. A kialakult eredmények 
alapján győztest, és végeredményt 
hirdetünk majd. Egy játékrészt 11 po-
énig játszunk, egy játékrészt 2 poénos 
győzelemmel lehet megnyerni. Ha két 
szett döntetlen lett, akkor a harmadik 
játékrész fog dönteni. A verseny végén 
felnőtt bajnokot, legjobb női verseny-
zőt, legjobb senior korú versenyzőt, 
általános iskolai fiú és általános iskolai 
lány kategóriákban is díjazunk majd. 

Szeretettel várunk mindenkit a 
Csókakői Sakk Bajnokságra, a Csóka-
kői Asztalitenisz Bajnokságra.

III. CSÓKAKÖR TRAIL JÓTÉ-
KONYSÁGI FUTÓVERSENY

Tisztelt Csókakőiek! Hölgyek és 
Urak!

Már lehet nevezni a III. Csóka-
kör Jótékonysági Trail-re, melyet 
2023.03.18-án rendezünk meg a Vér-
tes lábánál. Nevezni ezen a linken 
lehet: https://sportnaptar.hu/apply/
index?id=1872

Remek családi program lesz a Vér-
tes lábánál. Tartsanak velünk! 400m-
2-7-14-21 km-en várunk. Versenyeink 
az idéntől az Ötpróba sorozat részei. 
Kérem népszerűsítse rendezvé-
nyünket munkatársai között. Céges 
nevezés esetén kedvezményt tudunk 
adni. A következő rendezvényünk a 
Sárkánymaraton a Hanságban (05.15) 
lesz, de lesz egy éjszakai futásunk 
Szentivánéjjel (06.24) és egy futásunk 
Szépalmán is. Ajánlom még figyel-
mébe a Velencei-tó kerülő instant 
rendezvényünket is. 

Üdvözlettel, 4run.hu csapata


