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Tisztelt Csókakőiek!

Februárban több progra-
munk is lezajlott, borászaink 
bormustráttartottak hazai és móri 
borvidéki szinten is, és megméret-
tették a boraikat a Móri Reformá-
tus Borversenyen. Márciusban sem 
maradtunk program nélkül, hiszen 
február 26-án rendeztük meg a Csó-
kakői Sakkbajnokságot, ami immár 
104. éve tart falunkban, és rá egy 
hétre a ping-pongosok is összecsap-
tak a helyi ping-pong bajnokság ke-

retében március 4-én. Március 14-én 
délután 17 órakor az 1848/1849-es 
Forradalomra és Szabadságharcunk-
ra emlékezünk az általános iskolá-
saink segítségével, terveink szerint 
felvonultunk volna a hősi emlékmű-
vek mentén a Művelődési Háztól a 
Községházig. Ám sajnos az időjárás 
megakadályozta ezt, így a közsé-
get képviselő elöljárók koszorúztak 
az emlékműveknél. Március 18-án 
újabb futóversenyen vehetünk részt, 
a jótékonysági akciót is támogat a 
futás. A Csókakör Trail Futóverseny 

szervezői, kérik, hogy minél töb-
ben vegyünk részt ebben a nemes 
kezdeményezésben. A futóverseny-
nyel párhuzamossal szintén március 
18-én a Nagy-Magyarország téren, 
újra indul a Csókakői Vári Vásár. A 
Csókakői Művelődési Házba, pedig 
Pr.Dr.Csókay András érkezik majd, 
akinek segítségével délután felavat-
juk a korpusszal kibővített kálvária 
keresztet. Mindenkit szeretettel vá-
runk programjainkra! 

Csókakő, 2023. március 14.
Fűrész György polgármester

         2023. március, XXVII. évfolyam 03. szám
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BELTERÜLETEN AVAR- ÉS 
ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSE

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:

1995. évi LIII. törvény a környezet 
védelmének általános szabályairól

a levegő védelme
Kt. 22. § (1) A levegő védelme 

kiterjed a légkör egészére, annak fo-
lyamataira és összetételére, valamint 
a klímára.

(2) A levegőt védeni kell minden 
olyan mesterséges hatástól, amely 
azt, vagy közvetítésével más kör-
nyezeti elemet sugárzó, folyékony, 
légnemű, szilárd anyaggal minősé-
gét veszélyeztető, vagy egészséget 
károsító módon terheli.

(3) A tevékenységek, létesítmé-
nyek tervezésénél, megvalósításá-
nál, folytatásánál, valamint a termé-
kek előállításánál és használatánál 
törekedni kell arra, hogy a légszeny-
nyező anyagok kibocsátása a lehető 
legkisebb mértékű legyen.

helyi önkormányzatok feladatai
Kt. 48. § (1) A települési önkor-

mányzat képviselő-testülete, illetve 
a fővárosi önkormányzat esetén a 
fővárosi közgyűlés önkormányza-
ti rendeletben – törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott 
módon és mértékben – illetékessé-
gi területére a más jogszabályokban 
előírtaknál kizárólag nagyobb mér-
tékben korlátozó környezetvédelmi 
előírásokat határozhat meg.

(4) A települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik:

b) a háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos, valamint az avar és 
kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok rendelettel történő megál-
lapítása

306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet a levegő védelméről

a levegő védelmének általános 
szabályai
4. § Tilos a légszennyezés, a 

diffúz forrás környezetvédelmi kö-
vetelményeknek nem megfelelő 
működtetése miatt fellépő levegőter-
helés, valamint a levegő lakosságot 
zavaró bűzzel való terhelése, továb-
bá a levegő olyan mértékű terhelése, 
amely légszennyezettséget okoz. 

diffúz forrásra vonatkozó 
szabályok
27. § (1) E § rendelkezéseitől 

jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a 

hulladékok égetésének feltételeit 
rögzítő jogszabályban foglaltaknak 
nem megfelelő berendezésben törté-
nő égetése, a háztartásban keletkező 
papírhulladék és veszélyesnek nem 
minősülő, kezeletlen fahulladék ház-
tartási berendezésben történő égeté-
se kivételével tilos. Nyílt téri hulla-
dékégetésnek minősül, ha a hulladék 
– az elemi kár kivételével – bármi-
lyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló 
és növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék nyílt téri 
égetése tilos.

jogkövetkezmények
34. § (1) A területi környezetvé-

delmi hatóság vagy a járási környe-
zetvédelmi hatóság a levegővédelmi 
követelményt megsértő természetes 
és jogi személy, vagy jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezet 
részére, a jogsértő tevékenység meg-
szüntetésére, illetve a mulasztás pót-
lására való kötelezéssel egyidejűleg, 
– ha jogszabály másként nem ren-
delkezik – levegőtisztaság-védelmi 
bírságot szab ki.

(2) A levegővédelmi követelmé-

nyek megsértésének eseteit és az 
azokhoz kapcsolódó levegőtiszta-
ság-védelmi bírságok mértékét a 9. 
melléklet tartalmazza.

(3) A környezetvédelmi hatóság a 
bírság kiszabása során

a) a mulasztás körülményeit,
b) a kötelezettségszegés súlyos-

ságát, és
c) a kötelezettségszegés időtarta-

mát és ismétlődését
 veszi figyelembe.
(4) A területi környezetvédelmi 

hatóság vagy a járási környezetvé-
delmi hatóság a (3) bekezdés szerin-
ti körülmények mérlegelésével a bír-
ság összegét kötelezettségszegésen-
ként legfeljebb 75%-kal csökkentett 
összegben állapíthatja meg.

levegőtisztaság-védelmi 
ügyekben eljáró hatóságok
36. § (1) A levegőtisztaság-védel-

mi ügyben az elsőfokú hatósági jog-
kört – a (2)–(5) bekezdésben foglalt 
kivétellel – a területi környezetvé-
delmi hatóság gyakorolja.

(2) A járási környezetvédelmi ha-
tóság

a) a legfeljebb 500 kWth névle-
ges bemenő hőteljesítményű, háztar-
tási és közintézmény tüzelőberende-
zés forrásával,

b) az összesen 140 kWth-
nál kisebb névleges bemenő 
hőteljesítményű, nem az a) pont sze-
rinti kizárólag füstgázt kibocsátó tü-
zelőberendezés forrásával,

c) az egy háztartásban élő 
személy(ek) mindennapi szükségle-
teinek kielégítésére, otthona fenntar-
tására szolgáló tevékenység és az ah-
hoz használt berendezés forrásával,

d) a nem gazdálkodó szervezet 
által végzett tevékenység okozta 
bűzterheléssel, és

e) a nem gazdálkodó szervezet 
által működtetett diffúz légszennye-
ző forrással   kapcsolatos leve-

Önkormányzati Hírek
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gőtisztaság-védelmi hatósági ügy-
ben jár el első fokon.

9. melléklet a 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelethez

18. Bármely anyag a jogszabályi 
előírásokat megszegve, illetve enge-
dély nélkül a nyílt téren történő ége-
tése; 300 000 Ft

a veszélyhelyzet ideje alatt alkal-
mazandó, levegőminőséggel össze-
függő szabályokról szóló 549/2020. 
(XII. 2.) Korm. rendelet

1. § A környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény rendelkezéseitől 

eltérően 2021. január 1-jétől a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszű-
néséig a települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik a háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos, az avar és kerti hulla-
dék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítása.

Összegzés:

2021 január 1-jétől az avar- és 
zöldhulladék égetése országosan 
tilos (környezet védelmének álta-
lános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény) – mindössze a ko-
ronavírus-járvány miatt bevezetett 
veszélyhelyzet idejére kaptak az ön-
kormányzatok engedményt a tiltás 
bevezetésére (549/2020. (XII. 2.) 
Korm. rendelet).

Úgy hihettük volna, hogy a ve-
szélyhelyzet megszűntével ez is 
változik, de mégsem: a környezet 
védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 2021. 
decemberi módosítása értelmében 
a belterületen történő égetés szabá-
lyozása önkormányzati hatáskörben 
marad a koronavírus miatti veszély-
helyzet után is!

  1 épület: 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 kialakított, 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;

HELYI ADÓRENDELET

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

Csókakő Községi Önkormányzat 
Képviselő-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 követ-
kezőket rendeli el:

1. §
Csókakő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az önkormány-
zat illetékességi területén a helyi 
adóktól szóló 1990. évi C. törvény-
ben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt 
helyi adók közül határozatlan időtar-

tamra magánszemély kommunális 
adóját vezet be.

2. §
Kommunális adókötelezettség 

terheli a Htv. 24. §-ában meghatáro-
zott magánszemélyt. 

3. §
Az adó évi mértéke a Htv. 11. 

§-ában és a Htv. 17. §-ában megha-
tározott adótárgyanként, vagy lakás-
bérleti jogonként 30.000,-Ft.

4. §
Adótárgyanként 15.000,-Ft adó-

kedvezményben részesül az a ma-
gánszemély, aki az adóév első nap-
ján csókakői állandó lakcímmel ren-
delkezik.

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 adó alanya 
 MAGÁNSZEMÉLY:
- Ha van építmény (lakás és nem 

lakás céljára szolgáló épület, épü-
letrész1), akkor aki a naptári év első 
napján 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 
tulajdonosa, vagy az azt terhelő 
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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 termőföl-
det, feltéve, ha az tényleges mező-
gazdasági művelés alatt áll,
b) a külterületen fekvő termőföl-
det, (termőföld: az ingatlan-nyil-
vántartásban szántó, szőlő, gyü-
mölcsös, 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 földterü-
letet,

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 földte-
rületet.

A kommunális adó évi mértéke:

- alapesetben: 30.000,-Ft/év/adó-
tárgy

- lakcím alapján járó adókedvez-
mény: 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 épü-
let, épületrész fogalmát)

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

Pl.: a zártkerti gyümölcsös be-
sorolású ingatlan, amin van egy 
gyümölcstároló – adózik, annak el-
lenére, hogy termőföldnek minősül, 
hiszem építmény van rajta

Csókakő 
1848/1849

A Rákóczi-szabadságharc ütkö-
zetei a frissen újra települő Csóka-
kőt még elkerülte. Csókakő, inkább 
hadtáp feladatokat látott el, hol a la-
banc, hol a kuruc csapatok számára 
biztosítottak erőforrásokat. Csóka-
kő akkoriban a híres kuruc generá-
lis Vak Bottyán katonai kerületéhez 
tartozott. Az új osztrák földesúr 
Hochburgi Haas János által biztosí-
tott adómentesség miatt az ide újra 
betelepülő csókakőiek nem vettek 
részt tevőlegesen az akkori szabad-
ságharcban. Rákóczi magyar seregei 
jobbára a fehérvári hadi út mentén 
elviharoztak az egykori erősség Csó-
kakő mellett. A török harcok után 
épp újjá éledő település, és a stra-
tégiai, s hadi jelentőségét elvesztő 
vára nem keltette fel különösképpen 
sem a kurucok, sem pedig a laban-
cok figyelmét, a kis létszámú lakos-
sággal rendelkező Csókakő megbújt 
a Vértes lábánál. Igazából Mór sem 
volt ekkor a stratégáknak hadi cél-

pont, maximum hadtáp céljára, víz-
vételi lehetőségként tekintettek rá a 
hadviselő felek. A Rákóczi Szabad-
ságharcnak köszönhetően, Csókakő 
osztrák származású urai jó viszonyra 
és a közös gazdasági érdekek men-
tén történő szoros együttműködésre 
törekedtek, az itt élő magyar ajkú 
lakossággal. Hochburg József sző-
lőtelepítés esetén könnyítéseket 
adott az itt élő magyar származású 

gazdáknak. A gróf 1749-ben megkö-
tötte a Szőlőtelepítési Szerződést a 
csókakőiekkel, így további adóked-
vezményekkel kívánta ösztönözni és 
szolgálatára állítani a csókakőieket, 
ami megindította a községgé alaku-
lás, a csókakői önkormányzatiság 
kialakításának folyamatát. A máso-
dik szabadságharcunkban azonban 
a terület nem maradt ennyire érintet-
len, hiszen több komoly hadművelet 
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is zajlott itt 1848-ban és 1849-ben. 
A gazdasági erejét, és hadi, stratégiai 
fontosságát visszaszerző, a fehérvári 
hadiút mellett fekvő Móri Járás már 
komoly hadi jelentőséggel bírt ek-
kor.

Március 15-én idén ünnepeljük 
az 1848/1849-es Forradalom és Sza-
badságharc 174. évfordulóját. A for-
radalom tulajdonképpen győzött és 
az április törvények szentesítésével 
a demokratikus alapjogok tekinteté-
ben megalapozták a mai köztársasá-
gunk alapjait. Miután, a bécsi udvar 
időt nyert, a forradalom és a frissen 
szentesített törvények alapján meg-
indult polgári berendezkedést lé-
nyegében a Habsburg uralkodóház 
semmissé nyilvánította, és eltörölte. 
A helyzet annyira feszülté vált, hogy 
1848. szeptemberében a birodalom 
és Magyarország között elkerülhe-
tetlenné lett a fegyveres konfliktus 
és ősszel kitört a szabadságharc.

Csókakő fontos hadiút mentén 
feküdt s a szomszédos községek-
kel egyetemben nem kerülhette el 
aszabadságharcban való részvételt 
sem. A szabadságharc folyamán még 
egy jelentős ütközet érintette tele-
pülésünket. 1848. december 27-én 
Perczel Mór serege Bakonysárkány 
felől visszavonulóban volt, állásokat 
foglaltak el Mór előtt. Kisbér vo-
nalát az ellenséges erők átlépték és 
Mór felé tartottak. 1848. december 
30-án Windisch-gratz császári had-
ereje megütközik Perczel honvéd-
jeivel Mórnál. A csata reggel 8 óra-
kor kezdődik. Az összecsapás előtti 
napokban a környékbeli falvakból 
mintegy 700 újonc honvéd erősíti 
Perczel alakulatait, köztük számos 
csókakői honvéd és nemzetőr is csa-
tába száll. Az utánpótlási vonalakat 
és a falvak rendjét a nemzetőrség 
biztosítja. Perczel nem bír a túlerő-
vel, a csata magyar vereséggel zárul, 
majd Székesfehérvár irányába vonul 
vissza. A környékbeli települések 
nemzetőrei és a lakosság amennyire 
csak tudták lassították a támadókat, 

így Perczelék Székesfehérvárnál 
újra tudtak rendeződni.

 
A csata napján szabályos had-

műveleti területté vált Csókakő. 
A Csókakői Nemzetőrség tagjai 
Ehmann János jegyző irányítása 
alatt a falut kiürítették, a község jó-
szágait, terményeinek egy részét a 
szőlőhegyek rejtekeibe illetve a kör-
nyékbeli erdőkbe vitték a császáriak 
elől. Csókakő bírája Hegyi György, 
és a plébános Simkovits János vár-
ta a bevonuló osztrákokat. A helyi 
honvédek és a faluban maradó nem-
zetőrök megpróbálnak ellenállni, s 
amennyire lehet, lassítják a táma-
dókat. A község bíráját Hegyi Györ-
gyöt elfogják, aki súlyos sebesülést 
szerez. Nem tudja, s mondjuk meg 
őszintén nem is tudta volna az oszt-
rák megszállók követeléseit azonnal 
teljesíteni, hiszen a lakosság is el-
menekült. Az osztrákok a továbbvo-
nulásuk előtt a hadtápot akarták fel-
tölteni. Meg kapja az ellenállásért, a 
tehetetlenségéért Csókakő bírája a 
jutalmát. Házát, birtokát, gazdasági 
épületeit kirabolják és felgyújtják. 
Jobb belátásra akarja az ellensé-
ges erőket bírni Csókakő plébánosa 
Simkovits János is, ám ő sem jár job-
ban. Borát elviszik, a présházát pedig 
felgyújtják, jól helyben hagyta Isten 
szolgáját Őfelsége katonasága. Az 
ellenállás, és a fosztogatás mértékét 
mutatja, hogy két lovasezredet vet-
nek be Csókakőn, s maga Ottinger 
tábornok jelenik meg személyesen 
a faluban. Az utódvédharcokban so-
kan megsebesültek és megsérültek, 
csak az Isteni csodának volt köszön-
hető, hogy a császári sereg támadása 
halálos áldozattal nem járt.

 
Így ír a krónikánk az eseményről: 

„A móri csatavesztést (1848. 
december 30.) követően egy császári 
alakulat betört a faluba. A csókaiak 
megismerték „Őfelsége”katonáit”: 
raboltak, feltörték a pincéket, 7186 
forint kárt okoztak. Két lovas ezred 

garázdálkodott, s az esti órákban 
maga Ottinger tábornok, a lovas ez-
red parancsnoka is megjelent Csó-
kakőn. Felgyújtották Simkovits Já-
nos plébános présházát. A lakosság 
a fosztogatók elől a szőlőhegyekbe 
menekült. Hegyi György bírót is ki-
rabolták, mert azonnal nem tudta 
teljesíteni a követeléseket. Súlyosan 
meg is sebesítették. A bírón kívül 63 
gazdát károsítottak meg.”

Ottinger Ferenc két lovasezrede a 
csókakői ellenállást követően tovább 
vonult Csákberény irányába, ahol 
szintén ellen álltak az osztrák tábor-
noknak. A megtapasztalt harci cse-
lekmények miatt a két lovasezredre 
ráesteledett a nap, s félve az osztrá-
kok a Fehérvár felé vezető úton lévő 
további ellenállási gócoktól, inkább 
beszállásoltak Csákberénybe. Így a 
két település utóvédharca sikerrel 
járt, hiszen Windisch-gratz csapatai 
egy teljes napot veszítettek Székes-
fehérvár irányába, és nem tudták 
még a sötét beállta előtt összevonni 
a helyi harcokban lekötött csapatai-
kat. Tovább súlyosbította az osztrá-
kok helyzetét, hogy az utóvédharcok 
jobb szárnyán a hajdúsági huszá-
rok, a fehérvárcsurgói és bodajki és 
környékbeli nemzetőrökkel együtt-
működve sikeresen visszaszerez-
ték Perczel elvesztett tüzérségét. 
Az ellenség idővesztesége, a tűzerő 
visszaszerzése a Székesfehérvárnál 
újra rendeződő Magyar Honvédség, 
Perczel Mór csapatainak újra szerve-
zési sikerét hozta el, és Székesfehér-
várnál sikerült tovább lassítania az 
osztrák fősereget. Az ellenállás tehát 
nem volt hiába való, hiszen Perczel 
Mór újra összevont csapatainak és 
Görgey Artúr főseregének köszönhe-
tően a magyar kormány Debrecenbe 
tudott visszavonulni, így tovább tud-
ták folytatni az ellenállást és ennek 
köszönhetően ellentámadásba is tud-
tak lendülni, hiszen, mind az erdélyi 
hadjárat, mind a tavaszi hadjárat si-
kerei ennek az áldozatvállalásnak is 
volt köszönhető.
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Emlékezzünk a hősökre, őseink-
re. Ne feledjük az áldozatvállalásu-
kat, mert az ő cselekvésüknek kö-
szönhetjük, hogy ma demokratikus 
körülmények között élhetünk, s Ma-

gyarország büszkén állhat a nemze-
tek közösségének élén, mert mi nem 
ingyen kaptuk a szabadságunkat, 
hanem vérrel, verejtékkel meghar-
coltunk érte!

Csókakő, 2023. március 14. 
Fűrész György polgármester

Iskolai Hírek

Az iskola félévi beszámolója

2023. január 23-án lezárult az 
első félév, a következő héten, janu-
ár 27-én a tanulók kézhez kapták a 
félévi bizonyítványukat. Diákjaink 
többsége szép eredményt ért el. 

Az iskola átlaga: 4,6. Tantervi 
követelményeknek két tanuló kivé-
telével mindenki eleget tett. 

1. osztályos dicséretes tanulóink:
Dufka-Hanczvikli Hunor, Lőricz 

Hanna, Preszter Gergely, Rácz Dóra, 
Tóth Marcell Kornél, Véninger 
Ábel, Véninger Léna

1. osztályos jól teljesített tanulóink:
Faragó Erik, Lojt Péter, 

Mondovics László, Rácz Léna

Kitűnő eredményt elért tanulóink:
2. osztály : Bakos Dániel, 
Jakab Míra, Mike Emma
4. osztály: Szabó Klarissza
5. osztály: Abért Szabolcs 
Bulcsu, Czikora Vince
6. osztály: Abért Márton Kenéz, 
Berényi Bence, Kun Kristóf
8. osztály: Asztalos Anna Zsófia

Jeles eredményt elért tanulóink:
2. osztály: Pap Zétény, Polacsek 
Ákos, Nádvári Levente, 
Spitzmüller Balázs
3. osztály: Csöngedi Zétény, 
Gubicza Zalán, Horváth Beatrix, 
Király Bíborka, Szabó Zsolt 
Milán, Tajti Szonja, WaldeLilien
4. osztály: Tóth Olívia Fióna, 
Vass Enikő, Polacsek Csaba, 
Hegedüs Franciska
5. osztály: Bágya Dzsenifer, 

Lóderer Péter, Pap Zsombor
6. osztály: Tóth Dávid
7. osztály: Lóderer Miklós
8. osztály: Czompó Léna

Alsós osztályfőnöki, szakmai 
tapasztalatok az első félév folya-
mán 

Az alsó tagozat legfontosabb 
feladata az alapkészségek tanítása, 
fejlesztése. Évről évre azt tapasztal-
juk, hogy egyre nehezebben fogad-
ják el a tanulók az iskolai élet sza-
bályait, és változott az tanuláshoz, 
iskolához való viszonyulásuk is. 
Így az alapkészségek megtanítása 
is egyre nagyobb feladat. Szüksé-
ges a feladattudat, munkavégzés, 
tanulás értékrendjének az erősítése. 
Folyamatosan törekszünk –főleg 
első osztályban- a tanulási kudarcok 
megelőzésére, a sikeres beillesz-
kedés elősegítésére. Nagyon nehéz 
feladat a tanulók motivációjának 
folyamatos fenntartása. A tanulók 
munkafegyelmének fejlesztése első 
osztályban a legkomolyabb kihívás, 
a nagyobbaknál a következetes ne-
velés eredményeként már könnyeb-
ben valósul meg. Ebben a tanévben 
12 fős létszámú első osztállyal indult 
meg a tanév, melynek osztályfőnöke 
Moór Zsanett német nemzetiségi ta-
nítónő lett. Szabálykövető magatar-
tás, és rendszeresség jellemzi őket az 
iskola első napja óta. Felszerelésü-
ket, környezetüket rendben tartják, 
figyelmeztetik egymást és segítik is.  
A házi feladatokat az iskolában idő-
ben megoldják, otthon a szülőkkel 
való megállapodás és segítséggel is 
szívesen gyakorolnak hangos olva-
sást, német szótanulást. Gyűjtőmun-
kát szívesen végeznek. Motiválható 

közösség. A jelenlegi második osz-
tályt Koósné Kenessey Éva és Pesti 
Júlia tanítónők vezetik. Az osztály-
ban tanító kolléganők igyekeznek 
az osztályban felmerülő mindennapi 
problémákat, teendőket jól együtt-
működve, megbeszélve megoldani.  
A harmadik osztályban Jániné Ta-
más Éva és Kovács Tünde tanítónők 
elmondása szerint a napi nevelési 
feladatokra még mindig sok időt 
kell szánni. A gyerekek segítőké-
szek, szívesen játszanak egymással, 
szerencsére senki sincs kirekesztve 
a közös játékokból, kezdenek iga-
zi közösséggé kovácsolódni. A 3. 
osztályosok az összevont készség-
tárgyak tanóráin jól együttműködő 
tanuló közösséget alkotnak a 4. osz-
tállyal. A 4. osztályt osztályfőnöke 
Bognár Gáborné. Az iskolában a leg-
kisebb létszámú osztály.  A gyerekek 
sokféle személyisége miatt vannak 
surlódások, de alapvetően együtt-
működő, egymást segítő közösség. 
Az órákon jól motiválhatók, a tanu-
láshoz való viszonyuk jónak mond-
ható. A házi feladatokat az iskolában 
megoldják, sokszor gyakorlásra is 
van idejük. Az otthoni tanulásra a 
hangos olvasás, és a német szavak, 
és a verstanulás gyakorlása marad 
meg.

Az alsós osztályokban tanuló 
BTM-s, SNI-s tanulók felzárkóz-
tatása a tanévben biztosított volt a 
fejlesztő foglalkozások segítségével, 
valamint a tanítási órákon. Az osz-
tályokban tanítók igyekeznek folya-
matos kapcsolatot tartani a fejlesztő 
pedagógussal, a gyógypedagógussal, 
a logopédussal. Ezt szolgálták a havi 
rendszerességgel megtartott foga-
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dóórák, a szülői értekezlet, az igény 
szerinti családlátogatások. Úgy érez-
zük, a szülők többsége igényli, hogy 
visszajelzést kapjon gyermeke fejlő-
déséről, magatartásáról, tanulmányi 
munkájáról. A szülőkkelnapi rend-
szerességgel tartjuk a kapcsolatot: 
Kréta, üzenőfüzet, Facebook- cso-
port, Messenger, telefon, és szemé-
lyesen. Az iskola Szülői Szervezete 
is sokat támogatja, segíti munkánkat. 
A félév során sok anyagi és tárgyi se-
gítséget kaptunk tőlük programjaink 
színvonalas megvalósításához, az is-
kola környezetének szépítéséhez.

 Az alsó tagozatban kiemelt fel-
adatunknak tartjuk a tevékenység-
központú tanítást. Játékos, cselek-
véseket igénylő, az életkoruknak 
megfelelő feladatokkal élménnyé 
szeretnénk tenni a tanulást. Ebben 
segítenek számunkra Az IKT esz-
közök, az alsó tagozatos osztályok 
közül 2 tanterem rendelkezik in-
teraktív táblával, 1 osztály smart 
táblával, 1 osztályban projektor 
használatára van lehetőség. Minden 
tanulási folyamat alapja a szövegér-
tés és a matematikai alapműveletek. 
Az alsó tagozatnak legfontosabb 
feladata ezek fejlesztése. További 
feladatunk még a logikus gondol-
kodásra tanítás, a tanulók szókin-
csének gazdagítása, az anyanyelv 
használatának fejlesztése szóban 
és írásban. A házirend folyamatos 
betartására és egymás tiszteletben 
tartására nevelünk. Az egészséges 
életmódra és környezetvédelemre 
nevelés esősorban a testnevelésórá-
kon és környezetismeretórákon va-
lósul meg. De segítségünkre van az 
iskolagyümölcs és iskolatej program 
is. Így a szünetben a tanulóink tej-
terméket és gyümölcsöt, zöldséget 
fogyaszthatnak.

Versenyek

• Zrínyi Ilona Matematika verseny 
iskolai fordulóján a 4. osztályból 
Polacsek Csaba szerepelt.

• Novemberben a fehérvárcsurgói 
általános iskola által meghirdetett 
német versfordító- és illusztráló 
versenyen vettek részt a tanulók, 
melyen igazán eredményesen sze-
repeltek. Király Bíborka I., Szabó 
Levente Zsolt II. és Szabó Klarisz-
sza III. helyezést értek el.

• A magyar kultúra napára meg-
hirdetett prózamondó versenyen 
az alsó tagozatból a 3. osztályos 
Strohéber Zalán, és a 2. osztályos 
Jakab Míra (3. helyezett lett) tanu-
lóink képviselték iskolánkat.  

• Kovács Tünde tanítónő nagyan 
sok rajzversenybe nevezte be ta-
nulóinkat. A következő rajzpályá-
zatokon jártak sikerrel:
Óvjuk Egymást rajzpályáza-
ton részt vett a 3.- 4. osztály. 
WaldeLilien és Polacsek Csaba 1. 
helyezést ért. Unti Réka, Hegedüs 
Franciska 3 helyezett. Különdíjas 
Galamb Nimród lett. Kedves ka-
rácsonyi csomagot kaptak a gye-
rekek.
Dream Ingatlan Iroda rajzpá-
lyázatán különdíjas lett Polacsek 
Csaba 4. osztályos, Király Bíbor-
ka 3. osztályos tanuló. Tajti Szonja 
pedig 3. helyezést ért el. Értékes 
ajándékokkal örvendeztette meg 
a gyerekeket: Belépő a Sobri Jós-
ka Kalandparkba, pólókat, tollat, 
kulcstartót, perselyt, színházje-
gyeket és egy 5000ft-os utalványt 
nyertek kemencében sült pizza vá-
sárlására.

A Veszprém Megyei Díszmadár 
Egyesület és az Agóra Veszprém 
Kulturális Központáltal meghir-
detett rajzpályázaton különdíjat 
kapott Király Bíborka 3. osztályos 
tanuló.

A Vörösmarty Mihály Könyvtár ál-
tal meghirdetett „Mit jelent számod-
ra a karácsony?”-  rajzpályázaton 
könyv és édesség csomagot nyert 
Tajti Szonja 3.osztályos tanuló. 

Felsős beszámoló:

Programjaink
A hagyományokhoz híven szept-

ember utolsó hétvégéjén harcitúrát 
és családi napot tartottunk a sport-
pályán. Szeptember 30-án megemlé-
keztünk a Magyar Népmese Napjá-
ról. Magyar irodalom órák keretein 
belül minden osztályban felolvastak 
egy magyar népmesét, az ötödik és 
hatodik osztályban A kőleves, a he-
tedik és nyolcadik osztályokban Az 
igazmondó juhász című meséket. A 
felsős gyerekek a magyar népmesék-
ről feltett állításokból TOTÓ-t töltöt-
tek ki csoportokban. Minden gyerek 
a magyar népmese motívumaival 
díszített könyvjelzőt kapott emlék-
be. Az Állatok Világnapján eledelt 
és takarókat gyűjtöttünk a menhe-
lyen lévő állatok részére, ahonnan 
néhány kutyus meg is látogatott ben-
nünket, nagy sikert aratva tanulóink 
körében. Iskolai keretek között meg-
emlékeztünk az aradi vértanúkról. A 
Vár felszabadulásának évfordulójá-
ról játékos feladatokkal emlékeztünk 
meg. 

Megemlékeztünk az 1956. ok-
tóber 23-i eseményekről, iskolánk 
tanulói Bócz Éva tagintézmény-ve-
zető közreműködésével színvona-
las műsorral készültek. November 
10-én pályaorientációs napot szer-
veztünk, hogy segítsük diákjainkat 
pályaválasztási döntésükben. Az 5. 
6. és 8. évfolyam Mórra látogatott 
el a Paulus Molnár Borház üzemé-
hez. Idegenvezetőjük, Diós Máté 
elmondta a legfontosabb tudniva-
lókat az üzemről, hol termesztik a 
borkészítéshez szükséges szőlőt (ez 
mekkora területen helyezkedik el), 
hova kerül a szüret után a szőlő és 
hogyan kerül utána a boltok polcaira 
a már palackozott minőségi bor. Az 
üzemben nemcsak borokat, hanem 
pezsgőket is gyártanak. Elsőként azt 
az épületrészt tekintették meg diák-
jaink, ahol azok a tartályok vannak, 
amikben a bort tárolják. Ezután a 
palackozó részlegbe is betérhettek, 
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ahol éppen pezsgőt palackoztak. 
Tanulóink láthatták azokat a rakla-
pokat, amelyeken már sorakoztak 
a dobozokban lévő borok, várva 
hogy kiszállítsák őket a célhelyre. 
Az üzemlátogatás végén - a gyere-
kek nagy örömére – megkínálták 
őket musttal. A Mórra vezető utat a 
reggeli órákban busszal tették meg, 
hazafelé viszont már a borúton sétál-
va jöttek vissza az iskolához.A Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
lehetőséget biztosított a pályaválasz-
tás előtt álló 7. osztályos diákjaiknak 
üzemlátogatáson való részvételhez, 
ami által hetedikeseinknek lehető-
ségük volt testközelből megismer-
kedni a kétkezi szakmákkal, a móri 
FRIMO Hungary Kft-nél. Hetedi-
kes tanulóink osztályfőnökük, Máhr 
Imre kíséretében a Csókakő és Mór 
közti utat a Volánbusz járataival tet-
ték meg, amely során a gyerekek 
megismerkedhettek a tömegközle-
kedéssel is, amit a későbbiekben, 
középiskolai tanulmányaik során is 
igénybe vesznek majd. Mórra érve 
már a Frimo bejárata előtt várták 
diákjainkat, a cég bemutatása egy 
nagyon igényes prezentációval kez-
dődött, ahol a tanulók részleteseb-
ben megismerkedhettek a céggel és 
annak pontos munkavégzésével. Az 
előadásba igyekeztek bevonni ta-
nulókat is, amit láthatóan élveztek, 

készségesen, nagy érdeklődéssel 
válaszoltak minden feltett kérdésre. 
A prezentáció után bejárták a cég 
termelési részlegét, ahol a tényle-
ges munka folyik, a két hatalmas 
csarnokban nagyon sok újdonsággal 
ismerkedhettek meg diákjaink, illet-
ve a munkafolyamatok egyes aspek-
tusaiba is betekintést nyerhettek. A 
látogatás végén több fiú is pozitívan 
nyilatkozott és szándékukat fejezték 
ki, hogy a jövőben esetleg hasonló 
munkakörben, hasonló területen dol-
gozzanak majd. 

November 11-én Márton nap al-
kalmából színes programokon ve-
hettek részt a gyerekek. November 
26-án a szülői szervezet jótékonysá-
gi Katalin bált szervezett, ezúton is 
köszönjük a sok támogatást, tombo-
la felajánlást és a szülők munkáját. 
Megrendeztük az őszi papírgyűjtést. 
Az adventi időszakban hétfőnként 
adventi gyertyagyújtást tartottunk 
az iskola udvarán, az osztályok kis 
műsorral készültek. Az idei éven is 
ellátogatott hozzánk a Mikulás, a 
Luxemburgi Baráti társaságnak kö-
szönhetően minden gyermek finom-
ságokkal teli csomagot kapott. Ad-
vent második vasárnapján diákjaink 
műsort adtak a falu lakóinak. 2022. 
12. 13-án a székesfehérvári Vörös-
marty Mihály Színházban az 5. és 
6. osztályos tanulók Jányné Tamás 

Éva szervezésének köszönhetően 
osztályfőnökeikkel megtekintették A 
vadak ura c. darabot. Decemberben 
elindult az 5-6. osztályosoknak az 
úszásoktatás, 10 alkalommal része-
sülnek tanulóink úszásoktatásban a 
móri uszodában. 

Az ötödik és hatodik osztályo-
sok kipróbálták a Matific nevű ok-
tatási platformot, a tankerület in-
gyenesen biztosította a hozzáférést 
január 31 - ig. A gyerekek kezdeti 
lelkesedése kissé alábbhagyott az 
idő előrehaladtával, de volt néhány 
tanuló, akik szívesen foglalkoztak a 
feladatokkal.

Szeretnék köszönetet mondani a 
szülői szervezetnek és vezetőjének 
Szluka Edinának az iskola támo-
gatásáért, a szülőknek az ebédlő 
berendezéséért. Az önkormányzat 
dolgozóinak, a Luxemburgi társa-
ságnak, a tűoltóknak, polgárőrök-
nek a rendezvények biztosításáért. 
Köszönet a kollégáknak az első fél-
évben nyújtott kimagasló munká-
jukért. A második félévre kívánok 
sok erőt, kitartást a tanulóknak és 
a tanároknak. 

Köszönettel:
Bócz Éva 

tagintézmény-vezető

Polgárőr Hírek

GONDOSÓRA  PROGRAM

Mi az a Gondosóra program?
Az elmúlt évszázadokban a családok életében 

magától értetődő volt a fizikai közelség, a több 
generáció együttélése. A közös, nagyobb háztar-
tások egyfajta biztonságot nyújtottak, hiszen a 
családtagok egyszerűen és gyorsan tudtak gon-
doskodni egymásról. Idővel azonban évszázados 
szokások szűntek meg vagy alakultak át azzal, 
hogy a családok szétszóródtak, és mára már egy-
re kevésbé jellemző a generációk együttélése.

Az idős családtagról, ismerősökről való gon-
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doskodás, az ő támogatásuk fontos 
és felelősségteljes feladat, amelyet 
hozzá kell igazítani a megváltozott 
körülményekhez és a technológia 
fejlődéséhez.

Ugye Ön is biztonságban szeret-
né tudni idős szeretteit?

Mindig jelen lenni a másik élet-
ben néha erőn felüli feladat. Olyan 
digitális megoldást nyújtunk a csa-
ládoknak, közösségeknek, amelynek 
segítségével a gondoskodás, törődés 
úgy is megvalósulhat, ha a családta-
gok, ismerősök egymástól épp fizi-
kálisan távol vannak.

Biztonságra hangolva!

A Gondosóra program egy or-
szágos jelzőrendszerre épül. Fel-
adata, hogy a saját otthonukban 
élő idős emberek egy egyszerű 
eszköz segítségével kapcsolatba 
léphessenek elsődlegesen a Diszpé-
cserközponttal, ahol képzett mun-
katársaink próbálnak segíteni a 
felmerülő problémákban. Ameny-
nyiben diszpécsereink – lehetőség 
szerint a Gondosórán keresztül 
jelzést leadó ügyféllel egyetértés-
ben – úgy ítélik meg, hogy a hely-
zet megoldása a kontaktszemély 
beavatkozását igényli, úgy a ko-
rábbiakban már megadott elér-
hetőségeken a diszpécser felveszi 
vele a kapcsolatot, aki aztán köz-
vetlen és gyors támogatást, illetve 
megoldást nyújthat a problémára.

A program az emberi élet minősé-
gét, védelmét és biztonságát hivatott 
szolgálni a kontaktszemélyek (csa-
ládtag, szomszéd, vagy barát, vagy 
akár opcionálisan szociális gondo-
zó) bevonásával. Része a korszerű 
segélyhívó eszköz, amelyhez egy or-
szágos lefedettségű távfelügyeleti és 
diszpécser szolgáltatás kapcsolódik. 
Az így kialakuló bizalmi kör egy új 
típusú, jóléti szolgáltatási rendszert 
hoz létre.

A program részeként megvaló-
suló szolgáltatás és a jelzőeszköz 
INGYENES, és Magyarország 
minden településén hozzáférhető 
a hét minden napján és órájában.

Kinek segít a program?

Ugye Ön is azt szeretné, ha 65 év-
nél idősebb szeretteiről akár földraj-
zilag távolról is gondoskodhatna?

A Magyarország kormánya által 
biztosított programmal a 65 év felet-
ti, otthonában élő, magyar állam-
polgárok biztonságát és szeretteink-
ről való gondoskodást biztosíthatjuk 
a közvetlen környezet bevonásával 
úgy, hogy a formális szociális ellá-
tórendszert (háziorvosok, szakszol-
gálatok, családsegítők, önkormány-
zatok stb.) nem szükséges igénybe 
venni.

A szolgáltatással segítjük a gene-
rációk közötti szakadékok áthidalá-
sát, a törődésen keresztül a mélyebb 
emberi kapcsolatok kialakítását.

A program céljai

Ugye Ön is azt szeretné, ha idős 
szerettei a saját otthonukban, meg-
szokott környezetükben élhetnének 
minél hosszabb ideig?

A program elsődleges célja az 
otthoni és önálló életvitel meghosz-
szabbítása.

Ám sokszor az önellátás mellett 
is szükség lehet külső segítségre! A 
program segít abban, hogy az idős 
emberek probléma esetén egyszerű-
en elérjék azt a személyt, aki gyor-
san, valódi segítséget tud nyújtani 
nekik.

A programban való részvétellel 
kiemelt figyelmet fordítunk szeret-
teinkre, biztosítjuk azt a törődést, 
amelyre családtagjainknak – még 
önálló életvitel mellett is – szüksége 
van. Az első számú kontaktszemé-
lyek – a segítő családtagok, rokonok, 

ismerősök, szomszédok – önzetlen 
és felelősségteljes tevékenységet 
végeznek, hiszen a biztonságérzet, 
az éjjel-nappali figyelem biztosítása 
általuk és a programnak köszönhe-
tően idősek bentlakásos ellátásának 
igénybevétele nélkül is megvalósul.

A Gondosóra program része-
ként megvalósuló szolgáltatás és 
a jelzőeszköz INGYENES, és Ma-
gyarország minden településén 
hozzáférhető a hét minden napján 
és órájában.

Hogyan működik a program?

Ugye Ön is igénybe venne egy 
az állam által ingyenesen biztosított 
készüléket és a hozzá tartozó szol-
gáltatást, hogy idős szeretteit meg-
ajándékozhassa a saját otthonukban 
maradás kényelmével és ezzel együtt 
a biztonság érzetével?

1. Segítségkérés esetén a bajban 
lévő felhasználó megnyomja a ké-
szülékén található gombot.
2. Az eszköz jelzést küld a Diszpé-
cserközpont felé.
3. A Diszpécserközpont felveszi a 
kapcsolatot a felhasználóval, érté-
keli a helyzetet.
4. Kezdeményezi a segítségnyúj-
tást, értesíti a megadott kontaktsze-
mélyt.
5. Indokolt esetben a sürgősségi se-
gélyhívó értesítése is megtörténhet.

A jelzőeszközzel az idős ember 
minden körülmény között képes se-
gítséget kérni (a készülék karon vagy 
nyakban hordva mindig elérhető).

Nem kell mást tenni, mint visel-
ni a díjmentes jelzőeszközt.

A szolgáltatásról

A Gondosóra szolgáltatást a prog-
ram jelenlegi fázisában a magyar tu-
lajdonosi hátterű 4iG Nyrt. a hazai 
infokommunikációs szektor egyik 
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meghatározó vállalatcsoportja biz-
tosítja. A 4iG több mint 25 éve van 
jelen az iparági és iparágfüggetlen 
innovatív technológiák területén, a 
cégcsoport az ICT piac változása-
inak és igényeinek megfelelve fo-
lyamatosan bővíti szolgáltatásait és 
portfólióját. A 4iG széles spektrumú 
megoldásszállítóként Magyarország 
piacvezető informatikai rendszer-
integrátor vállalata, amely a jelző-
eszközöket szállítja és a diszpécser 
szolgáltatást biztosítja a Gondosóra 
szolgáltatásait igénybe vevő vala-
mennyi felhasználó részére.

Mire használható a jelzőeszköz?

A jelzőeszközön segítség kérést 
küldhetünk a Diszpécserközpont-
nak, amely a központon keresztül 
összekapcsolja a jelzőt a kontaktsze-
méllyel, ezzel elősegíti a mielőbbi 
segítségnyújtást.

Minden jelzésre reagál valaki, a 
megfelelő intézkedések folyamata 
pontosan szabályozott.

A készülék állapotáról (pl. töl-
töttség) automatikus jelzést is küld, 
de önállóan nem cselekszik.

Fontos, hogy a készüléket rend-
szeresen töltse fel, és úgy viselje!

Mire nem használható a jelző-
eszköz?

Vészhelyzetben továbbra is a 
112-t szükséges hívni, a készülék 
nem riaszt közvetlenül orvost, 
hatóságot, nem sürgősségi segély-
hívó. Indokolt esetben azonban a 
Diszpécserközpont ebben segíthet.

Egészségügyi szakellátás, 
telemedicina, távdiagnosztika vagy 
specifikus egészségügyi probléma 
megoldása nem része a programnak.

A készülék kétirányú kommuni-
kációra képes: jelzést ad és a diszpé-
csertől hívást fogad. Mindig ott van 
velünk, viseljük, de felhasználása 
a mobiltelefontól eltér! Nem lehet 
vele kimenő hívásokat kezdemé-

nyezni és külső hívásokat fogad-
ni. A kommunikáció kizárólag a 
Diszpécserközponttal lehetséges a 
készüléken keresztül! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A JELZŐESZKÖZRŐL >>>

A készülék első bekapcsolása és 
kapcsolatfelvétel a Diszpécserköz-
ponttal

Ha átvette a futártól a jelzőké-
szülékét, kérjük azonnal kezdje meg 
annak feltöltését a dobozban találha-
tó töltővel. Ezután nincs más dolga, 
mint megvárni, hogy az óra feltöl-
tődjön – ekkor a piros LED már nem 
villog, hanem folyamatosan világít 
-, majd a szintén a dobozban talál-
ható karpántba belehelyezze a jelző-
eszközt és így feltegye a csuklójára 
vagy a nyakába akassza a nyakpánt-
tal.

Annak érdekében, hogy Ön is és 
a szolgáltató is megbizonyosodjon 
róla, hogy működik a jelzőeszkö-
ze, első alkalommal szükséges egy 
teszthívás. Ezt kezdeményezheti a 
Diszpécserközpont is vagy Ön is. 
Amennyiben a Diszpécserközpont 
indítja a teszthívást, akkor egy dal-
lamot fog hallani, majd a készülék a 
hívást automatikusan felveszi és ki-
hangosítja. Ha szeretné Ön indítani a 
teszthívást, akkor egyszerűen nyom-
ja meg a főgombot a Gondosóráján. 
Ekkor megtapasztalhatja, hogy ho-
gyan is működik a főgomb és hogy 
milyen, amikor rövid időn belül 
visszahívja a diszpécserünk. Ez a 
teszthívás lehetőséget ad arra, hogy 
további kontaktszemélyeket adjon 
meg és hogy a diszpécserünk segít-
sen még jobban megérteni a jelző-
eszköz működését, illetve feltehet 
bármilyen egyéb felmerülő kérdést a 
Gondosórával vagy a szolgáltatással 
kapcsolatban. Ezután már magabiz-
tosan tudja használni a készüléket, 
ha szüksége van rá.

Ön is nyugodtabban élné min-
dennapjait, ha tudná, hogy idős 
szerettei probléma esetén segítsé-

get kaphatnak, hiszen az állam egy 
modern, egyszerűen használható, 
ingyenes eszközt bocsát a rendelke-
zésükre ehhez.

Kontaktszemélyek

A regisztráció során egy kon-
taktszemély megadására van lehe-
tőség. Azért fontos, hogy minden 
Gondosóra felhasználónak legyen 
megadva legalább egy kontaktsze-
mélye mert, ha olyan helyzet áll elő, 
amit a diszpécsereink nem tudnak 
megoldani (pl. személyes jelenlétre 
van szükség mert elesett az ügyfél 
az udvaron, közművekkel kapcso-
latos ügyintézésre van szükség vagy 
éppen elfogyott a tűzifa), akkor kell 
valaki, akit értesíteni lehet és gyor-
san mozgósítható. Az a legszeren-
csésebb, ha az első helyen megadott 
kontaktszemélynek van kulcsa a 
Gondosórát viselő ügyfelünk lakásá-
hoz és lehetőség szerint a közelben 
lakik, vagyis bizalmi kapcsolatot 
ápolnak egymással.

Másodlagos, harmadlagos 
kontaktszemély megadására akkor 
van lehetőség, ha a felhasználó már 
kézhez kapta a Gondosóráját és el-
indítja az első teszthívást. Ekkor a 
diszpécserrel folytatott beszélgetés 
alkalmával kérheti a kontaktszemély 
adatainak módosítását és megadhat 
újabb kontaktszemélyeket is. Itt már 
olyan személyt is meg lehet jelölni, 
aki esetleg fizikailag távolabb él a 
felhasználótól, de előfordulhat, hogy 
onnan is a segítségére tud lenni idős 
hozzátartozójának.

Fontos, hogy minden kontaktsze-
mély tudjon róla, hogy a jövőben, a 
nap bármely szakában kereshetik a 
Gondosóra Diszpécserközpontjától, 
ha a hozzátartozó felhasználó jelzést 
adott le és a diszpécsereink, illetve 
a felhasználó úgy ítélték meg, hogy 
a kontaktszemélyre van szükség a 
helyzet megoldásához. Ez a hívás 
minden esetben a következő szám-
ról fog érkezni: 06 1 880 6832. 
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Kérjük, minden kontaktszemély 
mentse el a telefonjába ezt a tele-
fonszámot!

Mi szükséges a programhoz való 
csatlakozáshoz?

A programhoz alanyi jogon le-
het csatlakozni minden 65. életévét 
betöltött magyar állampolgárnak, 
akik ingyenesen megkapják a jelző-
eszközt. A programba a regisztráció 
gombra kattintva tud jelentkezni, az 
eszközök kiosztása a regisztrációs 

űrlap feldolgozását követően folya-
matosan történik.

Az ingyenes jelzőeszközt igé-
nyelheti a felhasználó (65. életévét 
betöltött magyar állampolgár) vagy 
a felhasználó segítője (az a személy, 
aki a felhasználó megbízásából és 
jóváhagyásával tölti ki a regisztráci-
ós űrlapot).

A készülék használatba vételéhez 
javasolt olyan segítő családtag vagy 
ismerős regisztrálása, akiket az eset-

leges riasztás során a Diszpécser-
központ értesíteni tud.

A készülék rendszeres töltésén és 
viselésén kívül a továbbiakban sem-
mire nincsen szükség, hogy a prog-
ram aktív tagja maradjon.

Ugye csatlakozik a felelősen gon-
dolkodó, gondoskodó program fel-
használói közösségéhez? Legyen Ön 
is biztonságra hangolva!

https://gondosora.hu/
Fináncz Imre polgárőr

Tűzoltó Hírek

A KÉMÉNY
A katasztrófavédelem nemrégi-

ben kiadott közleménye szerint Fejér 
megyében idén januárban összesen 
tizenegy kéménytűzhöz riasztották 
a tűzoltókat. Az ilyen esetek leggya-
koribb oka, ha a füstelvezető nincs 
megfelelően kitisztítva és a kémény 
belső falára lerakódott korom és kát-
rány meggyullad.

Amikor kéménytüzekről hallunk 
vagy olvasunk, legtöbbször úgy 
gondoljuk, hogy ez csak másokkal 
történhet meg, és főleg olyanokkal, 
akik vagy műanyagokkal, bútorlap-
pal, gumiabronccsal fűtenek, vagy 
esetleg olyanokkal, akik elhanyagol-
ják a kémény tisztítását. Igaz, hogy a 
felsoroltak fokozzák a kéménytüzek 
kialakulásának lehetőségét, de azért 
ez mégsem ilyen egyszerű. A ke-
mény, légszáraz fával történő tüzelés 
is vezethet kéménytűzhöz. Az igaz-
ság, vagyis a kátrányosodás okainak 
felderítéséhez a Kémény Zrt. vezető-
jét kerestük meg, aki segített nekünk 
elindulni a kályhától.

Száraz tűzifával is le lehet kátrá-
nyozni egy kéményt úgy, hogy az ki-
gyulladjon. A kátrány nem más, mint 
a tüzelőanyagból kigőzölgő szén, 
ami nem ég el a kazánban, mert va-
lamiért nem keveredik jól a levegő-
vel az éghető anyag. Ez a tökéletlen 
égés legtöbbször azért történik, mert 

a fűtési rendszer le van fojtva.
A szilárd tüzelővel üzemeltetett 

fűtőberendezések alsó ajtaját, mely a 
huzatot biztosítja, lezárja az automa-
tika vagy a gondos gazda, hogy az 
égéstérben a fa lassan, egyenletesen 
égjen. Ennek az eljárásnak két oka 
van. Az egyik a spórolás, ám ennek 
hatalmas ára van: egyrészt a tökélet-
len égés miatt elégetlen gőzként tá-
vozik a szén, másrészt az emiatt kát-
rányos kémény kigyulladhat és akár 
a ház is leéghet miatta.

A másik ok, amiért le kell fojta-
ni a kazánt, az az új központi fűtési 
rendszerek által keringetett, rend-
kívül kevés, 60-100 liter víz, amit 
a klasszikus vegyestüzelésű kazán 
könnyedén felmelegít akár forrás-
pontig is. Hogy ez ne történjen meg, 
ezért kell lefojtani a kazánt, hogy 
visszacsökkenjen a víz hőmérsékle-
te.

A kátrányosodás csökkenthető, 
ha szénnel tüzelünk, mert az csak 
pár százalék vizet tartalmaz. Ugyan-
akkor a fából nem csak az elégetlen 
szén gőzölög ki, hanem annak víztar-
talma is, ami légszáraz tűzifa esetén 
is 15-20 százalék, de ez lehet sokkal 
magasabb is. A víz- és a széngőz ke-
veréke aztán kicsapódik a kémény 
falára, és ez maga a kátrány. Ez min-
den alkalommal megtörténik a kazán 
benyújtása során, kérdés, hogy med-

dig tart és hogy ha már felmelegszik 
a rendszer, akkor is folytatódik-e ez 
a kondenzáció?

Ideális esetben, ha a tüzelőberen-
dezés és a kémény mérete is pasz-
szol, tehát összehangolt rendszerről 
beszélünk, akkor a füstgáz száraz ál-
lapotban távozik a kéményből, vagy-
is nem hűl le arra a hőmérsékletre, 
hogy megtörténhessen a kondenzá-
ció, vagyis a nedvesség kicsapódása.

Mint mindig, a kéménytüzek ese-
tében is a megelőzés a legfontosabb. 
A kátrányosodás jelenségét viszony-
lag hamar észre lehet venni. Mindig 
a kémény tetejéről húzódik lefelé, 
hiszen ott a leghidegebb. Elkezd el-
sötétedni a tégla, aztán apró folyások 
is megjelenhetnek a füstelvezető fa-
lán. A szakember szerint sajnos ez 
a folyamat akár néhány hónap alatt 
végbemehet újra, ezért elengedhetet-
len a rendszeres és szakszerű felül-
vizsgálat.

A kémények felülvizsgálatával 
foglalkozó cégek listáját, ide kattint-
va a Katasztrófavédelem honlapján 
érhetjük el: >>>

forrás: Fejér Megyei Hírlap, 
BM Katasztrófavédelem honlap

Csókakő, 2023. március 10.
Csókakő Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület
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Móri aszú

Hazánk 22 borvidéke közül a leg-
kisebb, de egyik legismertebb. Két 
hegység, a Vértes és a Bakony kö-
zött húzódik meg a festői szépségű 
Móri árok. A déli borvidékeinknél 
hidegebb éghajlati adottságai inkább 
a nagy savgerincű fehér fajtáknak 
kedveznek. 1901-ben kérvényezte 
Mór község képviselőtestülete, hogy 
„Mór és vidéke, mint önálló borvi-
dék szerepelhessék”, mert addig a 
Neszmélyi borvidékhez tartozott. 
Bortörvényünk 1996-tól sorolja a 
borvidékhez Mór, Pusztavám, Sö-
réd, Csókakő, Zámoly és Csákbe-
rény szőlőkataszteri besorolásban 
szereplő határrészeit.

A Csókakői Házi Bormustrát kö-
vetően a Csókakői Móri Borvidéki 
Bormustrát is megtartotta február 
20-án a Szent Donát Borrend, ahol 
számos csókakői gazda mutatta be 
a borait, és kapott dícsérő szavakat, 
vagy jó szándékú tanácsokat arra 
vonatkozóan, hogy minél jobb mi-
nőségű bort állítsanak elő a helyi 
borosgazdák. Összeségében megál-
lapítható, hogy jó megítélése volt a 
csókakői boroknak, reméljük, hogy 
többen meg is mérettetik április 21-
én a 16 órakor kezdődő Csókakői 
Borversenyen ezeket a borokat a bí-
rálóbizottság előtt.

Csókakő mellett nagy történelmi 
múltra tekint vissza Mór városa. Mór 
a borvidékünk központja, aminek 
része Csókakő is. A honfoglaláskor 
már lakott település volt a mai Mór 
helyén. Utóbb erre a vidékre telepe-
dett le Árpád törzse. Már 1138-ban a 
Mórral szomszédos Bodajk falu sző-
lőjét és szőlős jobbágyait említi egy 
oklevél. Később, 1231-ben Vajal (ez 
ma Mór egyik része) és Csákberény 
szőlőjéről ismerünk okiratot. 1327-

ben Károly Róbert a települést Csó-
kakő várához csatolta, ami a Csák 
nemzetségbeli Csák Péter és Csák 
István birtokában volt. A borvidéken 
két borlovagrend is működik, Mó-
ron a Brindisi Szent Lőrinc Borrend, 
Csókakőn pedig a csókakőiSzent 
Donát Borrend. Az ősi, gyönyörű 
vár tőszomszédságában Csókakőn 
is komoly borrendi élet folyik. Mór 
község nevével pedig, a mai formá-
jában, a XV. századtól találkozunk 
oklevelekben, okiratokban. A Török 
dúlás után megtizedelődött lakosság 
mellé, a XVIII. században, Mária Te-
rézia németajkú telepeseket hozott. 
Ekkor alapították gazdaságukat, bo-
rászatukat Móron a Kapucinusok is, 
akik a környék legjobb szőlőműve-
lői lettek. Ekkoriban találkozott és 
forrott össze a borvidék és az Ezerjó 
története. 

A Móri Borvidék különlegessé-
ge, hogy Magyarországon a Tokaji 
Borvidékhez hasonlóan töppedtsző-
lős bort azaz aszú bort is lehet itt ké-

szíteni. Itt tehát lehet készíteni Móri 
aszút is, ami „testvérével”, a Tokaji 
aszúval - jó években - azonos minő-
ségű. Itt természetesen az Ezerjó az 
alapvető fajta. Korai érésű, ami az 
éghajlatváltozás miatt mind előbbre 
tolódik. Bőtermő. A markáns savak 
fanyar ízekkel és az átlagosnál ma-
gasabb alkohollal párosulnak. Ér-
zékeny a fagyra, a kevéssé széljárta 
területeket botrytis-es rothadással 
„bosszulja meg”. Épp ezért a terme-
lők általában a „biztonsági” korai 
szüretet preferálják, de ebből az is 
következik, hogy jobb években bő-
ségesen van lehetőség, kicsivel ké-
sőbb, aszúszemeket is gyűjteni.

Szent Donát Borrend

Borrendi Hírek
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Februárban a Balatonnál

Sokat töprengtem: miről is írjak februárban, hiszen nem történik semmi. Nincs igazi tél sem, csak ritkán van egy 
kevés hó, még a hidegre sem lehet panaszkodni. Aztán úgy hozta az élet, hogy pár napra elutaztunk pihenni Balaton-
szemesre.Furcsa népekvagyunk: alig láttuk a magyar tengert nyáron, télen viszont már több nyaralóhelyet is meglá-
togattunk. Ilyenkor értünk-érünk rá, gondolom.

Ha valaki csendre és nyugalomra vágyik, jó helyet választ a tómellett: gyakorlatilag ember nemjárt az utcán, 
minden üzlet bezárt, a kikötő üres.Szerencsére a csípős hőmérséklet nem zavarta sétábanbennünket, végig ragyogóan 
sütött a nap és az előző hét viharos széllökései már elültek.

Szegény hattyú a  látogatók  miatt nem tudott kimenni a partra és már úgy látszott, hogy a zajló jég foglyul ejti. 
Sohasem hallottam még a riadt, panaszos hangokat, amit hallatott. Egészen megijedtem, hogy nem tud kiszabadulni 
ésbaja lesz.

 
A párom nyugtatgatott, bízzam a természetre, biztosan rendbe jön majd. Hála Istennek, igaza lett, de tényleg na-

gyon aggódtam.
A móló másik oldalán tőkés récék (Anasplatyrhynchos )sétafikáltak, szin-

tén a jégen, vagy éppen függőlegesre állítva magukat, keresgéltek valamit 
a vízben. Szépen párban,ahogy kell. A szikrázó napsütésben csodálattal fi-
gyeltük a gácsér színjátszó tollazatát: a sötétzöld, a kék és a lila váltakozott   
rajta,attól függően, honnan néztük, hogyan estek rá a napsugarak. Mindig 
gyönyörködöm ebbena jelenségben,sokszormegfigyelhettem már.

Nem akartam hinni a szememnek, amikor a hatalmas nyári lúd 
(Anseranser) sereget megláttam,  de a hangjuk,egy-egy felszálló csapatuk 
minden kétséget kizárt.

Környezetvédelmi Hírek

Lesétáltunk a Balatonhoz. Nem vártuk, hogy befagyott a partközeli része-
ken, annyira nem tűnt hidegnek az idő. Márpedig jégréteg fedte a vitorlás ki-
kötő teljes felületét és változatos formákat hozott létre a köveken és a mólok 
környékén is  a megdermedt víz.

Nagy örömet a népes madárkolóniák okoztak nekünk, nagyon szeretjük a 
madarakat.Persze, nemkis énekes madarakra kell gondolni, hanem nagyobb 
testű állatokra. 

Láttunk bütykös hattyúkat (Cygnusolor ). Ez még nem meglepő, eddig 
bármikor voltunk a Balatonnál, találkoztunk velük. Ígyviszont mégsoha: 
egyszép nagy madár sétált a jégen! Sikerült lencsevégre kapnom, de 
sajnálom,hogy nem „hangos”  a beszámolóm. 

1. ábra Sétálunk, sétálunk....

2.ábra  Enni télen is kell!

Jól kivehető volt rózsaszínes lábuk, emiatt vagyok biztos  abban,hogy ez a 
fajta lúd pihent a tavon. Ők is időnként a jégen mozogtak, de közel volt már 
a víz is, ahol úszkálhattak. Hangosan „beszélgettek”, gágogtak, élettel lett 
tele a környék. Az eddigi enyhe tél maradásra bírta őket, nem mentek tovább 
dél felé.

Lehet, hogy voltak sirályok is, de nem tudtam őket azonosítani, így fotó 
sem készült róluk. Láttam viszont egyszárcsát (Fulicaatra). Eltéveszthetetlen 
tollazata jól kivehető volt, de nem sikerült jól lefényképeznem. 

Élmény volt látnunk a télen is gazdag madárvilágot. Hát nem gyönyörű 
ez a föld, ahol élünk?

Kép és szöveg: Farkas Klára    
3. ábra Társas élet a jégen
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A rászorulók húsvéti élelmiszer-
csomagjára templomainkban egy 
külön erre a célra felcímzett persely-
be gyűjtünk pénzadományokat már-
cius 26-ai vasárnapig bezárólag.Kö-
szönjük támogatásukat, és köszön-
jük a Karitász csoportok munkáját, 
szervezését!

Készülve a Szentatya méltó fo-
gadására közösségeinkben minden 
szentmise végén a hirdetés végén 
található imádságot imádkozzuk 
el vezetőink kérésére. A Szent-
atya április 30-ai vasárnapi szent-
miséjére a Kossuth térre 2 buszt 
szervezünkközös zarándoklat gya-
nánt. Az egyik busz Csókakő-Söréd-
Csákberény-Zámoly útvonalon ha-
lad, a másik Bodajk-Fehérvárcsurgó-
Magyaralmás-Iszkaszentgyörgy 
útvonal jut el Budapestre. Az utazás 
költsége 4000.- Ft/fő lesz. Jelentkezni 
az atyáknál lehet: név, felszállási te-
lepülés, elérhetőségekmegadásával, 
március 26-ai vasárnapig bezárólag. 
(A buszokat kellő létszám esetén 
tudjuk megrendelni!)

A szokásos Fatima-i engeszte-
lő napot a hónap 13. napján (hét-

főn) tartjuk Bodajkon: délután 
17.00-tól ünnepélyes szentolva-
só, körmenet, 18.00-kor szentmi-
se. Ezen az alakalommal külön is 
megemlékezünkarról, hogy 10 éve 
választották Ferenc pápát Egyhá-
zunk földi helytartójává.Buzdítjuk a 
híveket a közös imádkozásra; az en-
gesztelő napon való részvételre!

Jövő vasárnap Szent Józsefhez 
kötődően a liturgiák végén megáld-
juk az édesapákat.

Bodajk
Nagyböjt péntekjein, negyed 6 

órától keresztutat imádkozunk. Jó 
idő esetén a kálvárián, rossz idő ese-
tén a zarándokudvaron. Szeretettel 
várunk Mindenkit!

Kérjük, idén is támogassák adó-
juk 1%-ával a Katolikus Egyházat 
technikai szám: 0011, illetve a Bodaj-
ki Segítő Kéz Szociális alapítványt, 
mely Karitász csoportunk alapítvá-
nya! Adószámunk:18484690-1-07, 
melyet kis cetlin osztunk a hétvégi 
szentmisék végén.

A mai vasárnap, március 12-én, 
délután fél 5 órától jótékonysági 

koncertet (ének, orgona, trombita, 
szavalat) tartunk kegytemplomunk-
ban a Pigler család megsegítésére. A 
koncerten összegyűlt adományokat 
Péter gyógyulásának elősegítésére 
adjuk át a családnak. Szeretettel vá-
runk minden jószándékú embert!

Március 17-én pénteken, este 7 
órától képviselőtestületi ülést tar-
tunk a plébánián, szeretettel várjuk a 
testületi tagokat az ülésre!

„…’Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Fölkent, s amikor 
eljön, mindent tudtunkra ad.’” - Jn4 25begyHázi Hírek

Dátum Időpont Helyszín Esemény

12. v. 16.30 Bodajk Jótékonysági koncert Pigler Péter javára

13. h. 17.00 Bodajk Fatima-i engesztelés

17. p. 19.00 Bodajk Képviselőtestületi ülés

Templomainkban Édesapák megáldása

16.00 Bodajk Elsőáldozók felkészülés I. – bűnbocsánat szentsége

09.30 Bodajk Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – Korzenszky Richárd atya

16.00 Bodajk Családos- gyerekmise

26. v. Templomainkban Szentföldi gyűjtés

Március

19. v.

25. szo.

Közös programok
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Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.  Vétkeinket meg-
vallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk 
legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, vala-
mint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és 
erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi 
hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. 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

sport Hírek

ÚJRA MEGRENDEZTÜK A 
CSÓKAKŐI SAKK BAJNOKSÁGOT

Megrendezésre került a Csókakői Sakk Bajnokság, 
ahol 14 résztvevő közül Kis Miklós 26 ponttal veretle-
nül lett bajnok, ezüst érmes lett Steiner László 24 pont-
tal, bronz érmet szerzett Király Gergely 20.5 ponttal. 
Ifjúsági versenyben bajnok lett Kiszely Ábel 20 ponttal, 
ezüst érmes lett Krauser Róbert 16 ponttal, bronz érmes 
helyen végzett Faragó Vilmos 14 ponttal. A Legjobb 
Női Sakkozó címet Szabó-Monok Mara szerezte meg 5 
pont begyűjtésével. 

Gratulálunk, minden résztvevőnek, és díjazottnak! 

Csókakői Sakk Bajnokság 
végeredménye 2023

1. Kis Miklós 26 pont
2. Steiner László 24 pont
3. Király Gergely 20.5 pont
4. Kiszely Ábel 20 pont
5. Kiszely Vince 18.5 pont
6. Krauser Róbert 16 pont
7. Faragó Vilmos 14 pont
8. Lóderer Miklós 12 pont
9. Szabó-Monok Kirill 9.5 pont
10. Lóderer Péter 7.5 pont
11. Burkali Marcell 7 pont
12. Szabó-Monok Mara 5 pont
13. Kiszelyné Maizer 
Bea 1.5 pont
14. Fűrész György 0.5 pont

ÚJRA PATTOGOTT A PING-
PONG LABDA CSÓKAKŐN

Megrendezésre került a Csóka-
kői Asztalitenisz Bajnokság, ahol 9 
résztvevő közül Csöngedi Máté 16 
ponttal veretlenül lett bajnok, ezüst 
érmes lett Magda Milán 12 ponttal, 
bronz érmet szerzett Pálfi Tímea 
12 ponttal. Ifjúsági versenyben baj-
nok lett Kapos Levente 10 ponttal, 
ezüst érmes lett Krauser Róbert 10 
ponttal, bronz érmes helyen végzett 
Burkali Áron 6 ponttal. A Legjobb 
Női Asztaliteniszező címet Pálfi  
Tímea édemelte ki. 

Gratulálunk, minden résztvevő-
nek, és díjazottnak!
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Csókakői Asztali Tenisz 
Bajnokság 2023

1. Csöngedi Máté 16 pont
2. Magda Milán 12 pont
3. Pálfi Tímea 12 pont
4. Kapos Levente 10 pont
5. Krauser Róbert 10 pont
6. Burkali Áron 6 pont
7. Szabó-Monok Kirill 4 pont
8. Király Hunor 2 pont
9. Pálmai Dominik 0 pont

Sajnos megint szomorú hírt kap-
tunk az elmúlt időszakban, egykori 
labdarúgónk, tagunk, buszsofőrünk, 
Bognár Flórián elhunyt. 

Nagyon sokszor támogatta csa-
patunkat egykor fuvarral, társadalmi 
munkával, emlékét megőrizzük! 

Nyugodjon békében! 

Csókakő, 2022. március 17.                                                                
Fűrész György
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