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Tisztelt Csókakőiek!

Az adventi várakozás ünnep-
sorozatát követően, a karácsonyi 
ünnepeket megélve, elbúcsúztat-
tuk az óévet. Itt ragadom meg az 
alkalmat, hogy megköszönjem az 
ünnepi készülődésben, az adventi 
várakozásban, illetve a karácso-
nyi ünnepkörben elvégzett mun-
kát, segítséget minden résztvevő-
nek, segítőnek. A községi fenyő-
fákat adományozóknak ezúton 
köszönöm a felajánlott fákat, 

köszönjük Cseh Attilának, Haász 
Miklósnak és Remete Gyulának 
a segítséget. Külön köszönöm a 
Szent Donát Templomban fellé-
pő móri Magnifi cat Kórusnak, 
a székesfehérvári Fejér Megyei 
Szent György Kórház Kórusának, 
a Csókakői Egyházi Kórusnak a 
koncertet, Mórocz Tamás plébá-
nosunknak pedig az orgonajáté-
kot. A Csókakői Karitasz nevé-
ben köszönjük az adományokat. 

Kérem a lakosságot, hogy az 
út menti fákat, a járdák mellet-

ti növényeket az űrszelvényből 
vágják ki, a balesetmentes köz-
lekedés érdekében. Felhívom a 
fi gyelmet arra, hogy a helyi köz-
tisztasági rendeletünk alapján, a 
házak előtti járdákat tartsák kar-
ban, a levelet, szemetet a porták 
előtti közterületen szedjék fel, a 
ház előtti járdát jég mentesítsék, 
a havat pedig takarítsák el. Segít-
ségüket előre is köszönöm!

Csókakő, 2017. január 5.

2017. január, XXI. évfolyam 1. szám



2 XXI. évfolyam 1. szám

Az önkormányzati döntésho-
zatal legfőbb szerve a képviselő-
testület, tagjai az önkormányzati 
képviselők. Őket közvetlenül a 
csókakői választópolgárok vá-
lasztják meg, az önkormányzati 
választások során. 

A képviselő-testület létszáma 
a polgármesterrel együtt 7 fő. Ez 
a szám 1990-től 2010-ig 8 fő volt. 
Csókakőn a képviselő-testület 
mellett a személyi kérdésekben 
és a testület ügyrendi kérdéseiben 
előkészítő feladatokat ellátó ügy-
rendi bizottság működik, aminek 
tagjait a képviselő-testület adja, 
és jelenleg három önkormány-
zati képviselő dolgozik benne. 
Több bizottságunk nincs, illetve 
külsős tagokat sem vontak be a 
képviselők a testület és a bizott-
ság munkájába. Az önkormány-
zati munka sokrétű, a község 
ügyeiben való jártasság, helyis-
meret, emberismeret szükséges a 
különböző döntések meghozata-
lához. A lakosság problémáinak 
felismerése, empátia, fejlesztési 
elképzelések megfogalmazása, a 
polgármester munkájának segí-
tése a képviselők munkájának a 
része. A képviselő-testület július 
és augusztus kivételével minden 
hónap utolsó keddjén ülésezik, a 
Művelődési Ház kistermében. Ha 
szükséges, akkor rendkívüli tes-
tületi gyűlések keretében a meg-
határozott évi ülésszám növeked-
het. A község rendezvényeinek 
szervezésében, a civilszervezete-
inek munkájában is részt vesznek 
képviselőink. Az önkormányzati 
képviselők munkájáért tisztelet-

díj adható, ez az összeg, akár havi 
50 000 Ft is lehetne, de felső kor-
látot, csupán a községi kassza fi -
zetőképessége szabhat a hatályos 
jogszabályok szerint. Csókakőn 
az elmúlt években 80 000 Ft/év/
fő tiszteletdíjat határozott meg 
képviselő-testület, amit minden 
évben a költségvetés különböző 
céljaira ajánlották fel. A jellemző 
általában az volt, hogy civilszer-
vezetek működéséhez ajánlották 
fel tiszteletdíjaikat képviselőtár-
saim. A képviselők Csókakőn 
1990-től kezdve ingyen, tár-
sadalmi munkában végzik a 
munkájukat. Ez azt jelenti, hogy 
2010 és 2016 között ténylegesen 
4 267 000 Ft-ot ajánlottak fel kü-
lönböző költségvetési célokra a 
képviselőink. Ha 1990-től 2010-
ig terjedő időszakot nézzük, ahol 
1 képviselővel többen ültük körül 
a tárgyalóasztalt, akkor megál-
lapítható, hogy az akkori képvi-
selők 16 256 000 Ft-ot hagytak 
a község kasszájában. Az elmúlt 
26 évben tehát 20 523 000 Ft-os 
költséget takarítottunk meg tény-
legesen. Ha a hasonló nagyságú 
települések havi tiszteletdíj kifi -
zetési gyakorlatát tekintjük, ak-
kor megállapítható, hogy ha az 50 
000 Ft/hó mellett döntöttek volna 
a mai és egykori testületi tagok 
akkor elmondhatjuk, hogy a fe-
lelős lokálpatrióta hozzáállásnak 
köszönhetően 124 587 000 Ft ki-
adástól mentesítették a helyi költ-
ségvetést választott döntéshozó-
ink. Azt már nem is írom le, hogy 
mennyi mindent fejleszthettünk 
ezeknek a pénzügyi forrásoknak 

a segítségével, hiszen a mai éle-
tünket segítik a korábban elvég-
zett közműberuházások, épület-
fejlesztések, útkorszerűsítések, 
így ezeket mindenki használja és 
ismeri. 

Ezúton köszönöm a mai, és az 
egykori képviselőink áldozatos 
munkáját, segítségét, hogy min-
dig számíthattunk, számíthatunk 
rájuk. Kérem, hogy fogadják sze-
retettel mai képviselőink beszá-
molóit!

Csókakő, 2016. január 6.                                                                         
Fűrész György

* * *
B E S Z Á M O L Ó

Tisztelt Csókakői polgárok!
Törvényi kötelezettségemnek 

eleget téve szeretnék Önöknek 
számot adni Csókakő Község 
önkormányzati képviselőjeként 
végzett munkámról!

Meggyőződésem hogy egy 
képviselőnek nem a papír alapú 
beszámolókban kellene jelesked-
nie, hanem a közösség érdekében 
végzett önzetlen munkavégzés-
ben kell a jó példát mutatni és 
magával húzni a település lakos-
ságát ebben az irányban!

Már fi atal koromban elhiva-
tottságot éreztem a közösségi 
munka felé, már tizenévesen, a 
80-as években is aktívan részt 
vettem a faluközösség életében! 

Képviselői munkámat 1998-
ban kezdtem, azóta folyamato-
san, hol több, hol kevesebb siker-
rel végzem munkámat. Immár a 
második választási ciklus, hogy 
alpolgármesterként segítem a 

KÉPVISELOK BESZÁMOLÓJA
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polgármester munkáját! Tevé-
kenységemért a 18 év alatt soha 
nem vettem fel tiszteletdíjat, azt 
mindig a közösség szolgálatára 
ajánlottam fel! Civil szervezete-
ket, kezdeményezéseket támogat-
tam belőle, az idei évben pedig az 
alpolgármesteri tiszteletdíjam a 
Kossuth utcában felújított járda-
szakasz költségvetésébe épült be. 
Szándékaim szerint ez a jövőben 
is így fog történni, hisz meggyő-
ződésem szerint a közösséget 
szolgáló embereknek így kell pél-
dát mutatnia!

Képviselőtestületünk havon-
ként tartja gyűléseit, ott rendsze-
resen aktívan részt veszek, igyek-
szem mindig a település érdeké-
ben kialakítani véleményemet. 
Természetesen ez nem mindig 
könnyű feladat, hisz nehéz úgy 
döntéseket hozni, hogy az min-
denkinek elfogadhatónak tűnjön! 
Polgármesterünk távollétében, 
szabadsága idején legjobb tudá-
som szerint igyekszem helyet-
tesíteni őt. Ha valamely fontos 
rendezvényre párhuzamos prog-
ramok miatt nem tud elmenni, ott 
képviselem kis falunkat!

Egy képviselőnek természete-
sen nem csak az a feladata, hogy 
gyűlésre járjon, aktívnak kell 
lennie minden területen! Telepü-
lésünk rendezvényeinek előké-
szítésében, lebonyolításában, a 
rendezvények után a helyreállí-
tásban, takarításban aktívan részt 
veszek, sok estben a rendezvény 
főszervezőjeként.

Képviselőként nagyon fon-
tosnak tartom településünk nép-
szerűsítését jelenlegi határainkon 
túl és azon belül is! Ennek ér-
dekében igyekeztem szerteága-
zó kapcsolatrendszert kiépíteni, 

civil szervezeteink bevonásával 
közelebbi és távolabbi partnere-
inkkel. Szoros kapcsolatot ápo-
lok erdélyi, vajdasági, felvidéki, 
muravidéki, kárpátaljai magyar 
barátainkkal, rendszeresen láto-
gatom, látogatjuk rendezvénye-
iket, Ők is jönnek ünnepeinkre, 
szinte már baráti a viszony köz-
tünk! A testvéri Lengyelország-
ban is vannak barátaink, ott már 
sok helyi iskolás ismerhette meg 
szokásaikat, barátságukat. Lu-
xemburgi partnertelepülésünkön 
élő emberekkel is baráti viszonyt 
igyekeztem kialakítani. Termé-
szetesen fontos a mai határokon 
belül élőkkel is a kapcsolattartás, 
rendezvényeinken igyekszünk 
minél több embert vendégül lát-
ni az ország különböző részeiről, 
megismertetve velük települé-
sünk értékeit! Szomszédos tele-
püléseink rendezvényeit rendsze-
resen látogatom, nyitott szemmel 
járva, az ottani jó tapasztalatokat 
igyekszem hasznosítani az itteni 
munkámban is!

Településünk mozgatórugói 
a civil szervezetek. Munkám so-
rán a magam eszközeivel nagy-
mértékben igyekszem támogatni 
őket, hisz nagyon fontos szerepük 
van településünk életében a civi-
leknek, ők adják a biztos hátteret 
önkormányzatunknak az eredmé-
nyes működéshez! Amennyiben 
meghívást kapok, szívesen láto-
gatom rendezvényeiket. Számos 
szervezetben tagként is szerepet 
vállalok különböző beosztások-
ban. Aktív tagja vagyok a Csó-
kakői Barkócaberkenye Egyesü-
letnek, Szent Donát Borrendnek, 
Önkéntes Tűzoltóságnak, Pol-
gárőrségnek, Várbarátok társasá-
gának, Móri Borvidék Hegyköz-

ségének választmányának, Fejér 
Megyei Agrárkamara Települési 
Agrárbizottságának is.

Fontos számomra a telepü-
lésen végzett társadalmi mun-
ka népszerűsítése. Legyen az 
vármunka, rendezvények előtti, 
utáni takarítás, pakolás, szállí-
tás, igyekszem családtagjaimat, 
eszközeimet, járműveimet is be-
vonva jó példát mutatni telepü-
lésünk minden lakójának. Lehe-
tőségeimhez képest igyekszem a 
település különböző szervezetei 
által rendezett programokon részt 
venni, ezzel is jobban megismer-
ni lakótársaimat.

Sorolhatnám még sokáig mi-
ről is szól képviselői munkám, 
de nem teszem, aki évek, év-
tizedek óta fi gyelemmel kíséri 
tevékenységem annak nem kell 
bemutatkoznom, aki nem ismeri, 
aki nemrég költözött közénk an-
nak ajánlom, hogy ne csak aludni 
járjon Csókakőre hanem minél 
előbb legyen aktív részese közös-
ségünknek, ez egy befogadó kö-
zösség, itt mindenkit szeretettel 
várnak, aki szeretne egy nagycsa-
ládként működő közösség részese 
lenni! Sok szervezetünk valame-
lyikében mindenki megtalálhatja 
a helyét és megismerheti telepü-
lésünk minden lakóját!

Településünk minden lakójá-
nak azt kívánom, hogy érezze jól 
magát Csókakőn, legyen részese 
ennek a családnak, tegyen is a 
maga módján azért, hogy mások 
is jól érezzék magukat itt!

Tisztelettel: Bognár Gábor
            önkormányzati képvislő, 

alpolgármester
Csókakő 2016.11.28. 
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Sáfár Lászlóné
Csókakő Községi Önkormányzat

képviselői beszámoló

Tisztelt Csókakői Lakosok! 
Engedjék meg, beszámolómat 

azzal kezdjem, mennyire büszke 
vagyok arra, hogy egy ilyen szép 
faluban élhetek. Nem tartom el-
fogultságnak, ha azt mondom, 
Csókakő Fejér megye legszebb 
települése. Ez az érdem az itt élő 
embereknek köszönhető, hiszen 
minden porta egész éven át ren-
dezett, a gondos kezek munkáját 
tükrözi. Így könnyű egy ilyen 
szép községben képviselőnek 
lenni. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy nincs feladat.

Képviselőségem alatt arra pró-
bálok törekedni, hogy a választó-
polgárok igényeit, anyagi lehető-
ségekhez mérten megvalósítsuk. 
Ilyen jogos kérés volt a járdák 
felújítása. Ezt az idei évben meg-
kezdtük és mivel pályázni nem 
lehetett rá, ígéretet kaptam a 
polgármester úrtól, a képviselő 
társaimtól, hogy anyagi lehetősé-
geinkhez mérten ennek folytatása 
lesz. Egyúttal szeretném megje-
gyezni, ahol a kocsibejáró bitu-
men burkolatot kapott, az nem 
önkormányzati beruházásból va-
lósult meg, hanem azt a tulajdo-
nosok fi nanszírozták. A járdafel-
újítás során úton-útfélen kisebb 
falugyűlés alakult ki. A lakosok 
bizalommal fordultak hozzám 
problémáikkal, ami nagyon jó 
érzéssel töltött el.  Itt szeretném 
polgármesterünknek megköszön-
ni, hogy minden általam jelzett 
kérést megoldott a lakosság meg-
elégedésére.

Képviselőként döntéseimnél 
mindig arra törekszem, hogy köz-

ségünk anyagi stabilitása megma-
radjon. Célom a pályázatok ész-
szerű kihasználása, de csak olyan 
áron, hogy ez Csókakő gazdasági 
helyzetét ne veszélyeztesse. 

Településünk rendezvényein 
igyekszem részt venni. Szívesen 
vállalok feladatot, ami falunk hír-
nevét öregbíti. A Csókakői Várjá-
tékokon nagyon jó érzés volt az 
idelátogatóknak helységünkről 
tájékoztatást adni, kereskedő lé-
vén községünkről készült emlék-
tárgyakat árulni. Úgy gondolom, 
nagy lehetőségünk van a turiz-
musban, hiszen büszkeségünk 
közé tartozik az, hogy nemcsak 
festői környezetben élünk, hanem 
egy várral is büszkélkedhetünk.  
Fontosnak tartom falunk tiszta-
ságát, ezért minden rendezvény 
után részt veszek a takarításban.

Intézményeink fenntartását, kar-
bantartását is támogatom. Óvodánk 
most ünnepelte 40-ik születés-
napját. Meggyőződhettünk róla, 
hogy az ott dolgozók szívvel-lé-
lekkel mindent megtesznek azért, 
hogy a kis óvodások jól érezzék 
magukat.

A civil szervezetek támogatá-
sa is célom, hiszen fantasztikus 
munkát folytatnak. Nélkülük ren-
dezvényeink, településünk élete 
sokkal sivárabb lenne. Munkájuk 
példaértékű.

Tiszteletdíjamat nem veszem 
fel, minden éven felajánlom a köz 
számára.

Szeretnék kérni mindenkit, 
akinek bármiféle problémája, öt-
lete van, keressen fel bizalommal! 
Kéréseiket továbbítom polgár-
mesterünk, képviselőtársaim felé, 
hiszen meggyőződésem, hogy fő 
feladatom a lakosok igényeinek 
a megoldása és olyan környezet 

teremtése, ahol mindenki jól érzi 
magát.

Csókakő, 2016. november 25.
Tisztelettel és köszönettel: 

Sáfár Lászlóné
önkormányzati képviselő

Zsipi Gyula, képviselő
a Csókakői Község Önkormányzat 
Képviselői beszámoló 2015-2016. év

A 2014. évi Helyi önkormány-
zati választásokon a választópol-
gárok bizalmának elnyerésével 
képviselői mandátumot szerez-
tem. Ezúton is szeretném mind-
azoknak megköszönni a bizalmat, 
hogy rám szavazták és bíznak 
bennem, érdemesnek tartanak 
arra, hogy képviseljem az érdeke-
iket a településünk érdekeit.

Az önkormányzatban újdon-
sült résztvevőként tapasztaltam 
meg a helyi közigazgatási munka 
sajátosságait, holott az igazgatás-
ban némi nemű gyakorlattal már 
rendelkezem (iskolaigazgatóként 
és a borrend elnökeként). Szer-
teágazósága és felelőssége nagy 
kihívást jelent számomra. Leg-
jobb tudásomhoz és akaratomhoz 
mérten képviselőtársaimmal és az 
önkormányzatban érintett szerep-
lőkkel együtt, összhangban vég-
zem a munkámat.

Fejlesztési terveink sikeres 
megvalósításához szükséges esz-
közök és források, pályázati le-
hetőségek felkutatása, elérhetővé 
tétele, megszerzése és működte-
tése mindennapi teendőt ad szá-
munkra.

Közel 30 éve élek, lakom a te-
lepülésen. Ez idő alatt megismer-
tem az itt élő emberek életet, szo-
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BARKÓCABERKNYE NÉPTÁNCCSOPORT

út, Kossuth utcai járda (egy sza-
kasza), belterületi utak felújítása, 
karbantartása, a Vár folyamatos 
feltárása, intézményeink szebbé, 
élhetővé tétele, az Aranyhegyi 
Idősek Otthonában is sok válto-
zás történt, ami az ott élő embe-
rek életét jobbá tette. És még sok 
kisebb, nagyobb beruházás, fej-
lesztés, ami szebbé, élhetővé tette 
a településünket. A civilszerveze-
tekkel, lakókkal, vállalkozókkal, 
érdekképviseletekkel jó kapcso-
latot ápolok, a község rendezvé-

kásait, hagyományait, kultúráját. 
Számomra nagyon fontos, hogy 
ezen értékeket ápoljuk, megőriz-
zük és továbbadjuk a felnövek-
vő nemzedéknek. Természetesen 
úgy, hogy NE mondjunk le azok-
ról a lehetőségekről (fejlesztések, 
pályázatok, támogatások, beru-
házások) amik az itt élő embe-
rek életét és a hozzánk látogatók 
pihenését, szórakozását, kikap-
csolódást elősegítené, jobbá ten-
né. Amik megvalósultak ez idő 
alatt, Csókakő – Mór kerékpár 

nyein, ünnepein, szinte kivétel 
nélkül részt veszek. Kapcsolat-
rendszerünk nagyon szerteágazó 
és sokrétű, ezeket ápolni kell, kü-
lönösképpen a határontúliakat.

A bizalmat továbbiakban is 
igyekszem megszolgálni a tele-
pülésünkön élők érdekeit min-
denben képviselni .

Csókakő , 2016. november 25.
           Tisztelettel: Zsipi Gyula 

önkormányzati képviselő

B.U.É.K  Barkóca!
A szeretet ünnepének fényei 

napról napra halványabbak. De 
most se feledjük az adventi ko-
szorú gyertyáinak jelentését: hit, 
remény, öröm, szeretet.

Hiszem, és remélem, hogy ab-
ban az örömben és szeretetben 
fog folytatódni az új év, ahogyan 
azt az évzáró ünnepségünkön tet-
tük. Az egymásnak adott szoká-
sos verses ajándékok elképesztő 
kreativitásról árulkodtak. Volt 
saját készítésű, hasznos, díszes, 
sokat mondó, elgondolkodta-
tó, vicces, vagy éppen megható 
ajándék. A versek pedig? Egé-
szen hosszú, és egészen rövid, 
frappáns, érzelmes, bájos, mesés, 
„sztárworszos”, elképesztő, más 
által felolvasós, illetve kísérős, 
lelkileg támogatós rettenetesen 
izgulós vers. Jenő és Rozsó ál-
tal pedig ismét érkezett megle-
petés. Idén, egy virtuálisnak hitt 
fotóalbum parádés bemutatását 
ötlötte ki ez a két legény, amely 
a történet végére valósággá vált. 
Köszönet érte! Sajnos ezeket a 
meglepetéseket évről évre elvár-

juk tőlük! A tánccsoport tagjai az 
év vége felé járva vicces kérdő-
ívet kaptak, amelyben véleményt 
mondtak az egyesületről, a veze-
tésről, tanárokról, táborról, illetve 
a jövőről. Nem reprezentatív, de 
igen sokat mondó felmérésünk-
ből a következők derültek ki: a 
többség szerint Várjátékokon volt 
a legjobb a fellépésünk; Gyöngyi 
néni nagyon aranyos; Gábor bá-
csi jó tanár, de könyörtelen ha be-
melegítésről van szó; Bogi Gabi 
bácsi jó elnök; a tánccsoport – 
kivétel nélkül – olyan, mint egy 
nagy család; és a táborból hiány-
zott a medence.

Ez a humorosnak tűnő, ám de 
komoly bizonyosságokat bemu-
tató kis felmérésünk bizonyítja 
mindazt, amit mi oly sokszor ál-
lítunk magunkról, és amiből nem 
engedünk, bárki bármit is mond, 
vagy tesz ennek ellenkezőjének 
bebizonyítására. Mert sem az 
öröm, sem pedig a szeretet gyer-
tyájának lángját nem fújhatja el 
nálunk senki! Ezzel az útrava-
lóval igyekeztünk a harmadik 
gyertya meggyújtása előtt a szín-

padhoz. Kis- és nagybarkócások 
táncoltak, és/vagy énekeltek a 
fogvacogtató hidegben boldo-
gan, vidáman, örömmel, miköz-
ben kedves és hűséges barátaink 
hangszereiből csendült a muzsi-
ka. Kisbarkócáink, egész éves 
munkájuk jutalmául új népvise-
letet kaptak, amelyet az adventi 
műsoron avathattak fel.

Nem vagyunk tökéletesek. 
Néha hibázunk, és bizony néha 
felejtünk is. De ebben a család-
ban összetartozás van! Aki ezt 
szívből, gyomorból, s a lelkéből 
érzi, annak mindig lesz egy ked-
ves szava, egy segítő keze, egy 
együttérző ölelése, vagy csak 
egy bátorító mosolya a másikhoz. 
Olyanok érzik csak jól magunkat 
soraink között akiknek fontos az 
összetartás, akik értenek egy halk 
szóból is és akik tudják és érzik, 
hogy mi az a szeretet, mert ez a 
család őszintén hisz, remél, örül, 
és szeret!

Ezeket kívánjuk mindenkinek 
2017-re! 

Erdődi Orsolya
a tánccsoport fi rkásza
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A cikkektől hemzsegő decem-
beri számba sok minden nem fért 
bele, így a Szent Donát Borrend 
beszámolója sem. Ezen próbá-
lok változtatni a 2017-es év első 
újságjában, de nagyon nehéz a 
helyzetem, ugyanis a borrend éle-
te rendkívül változatos és aktív.

A novemberi rendi gyűlésün-
ket Fűrész Károly pincéjénél tar-
tottuk, ahol Lakatos István és Ki-
rály Norbert volt a társrendező. A 
szokásos ügymeneten túl, megbe-
széltük az egyesület évzáró bálját 
és adventi fellépését. A vacsora, 
ahogy azt megszokhattuk már, 
kiváló volt, a borok még inkább 
és ennek megfelelően a hangulat 
is. Köszönjük a szép estét.

Az évzárót komoly szervezés 
előzte meg, ennek megfelelően 
az este jól sikerült, a hangulat 
Lőrincz Ottónak és Csöngedi At-
tilának köszönhetően pazar volt. 
sokat táncolt az év közben sokat 
dolgozó csapat, de talán minden-
ki érezte, hogy állandó barátaink 
és segítőink, a barkócák és ber-
kenyék nélkül nem volt olyan vi-
dám ez az este, mint máskor.

Az adventi fellépést komoly 
próbák előzték meg. A borlo-
vagok éneke szinte szállt még a 
hideg levegőben, mikor fellob-
bant az utolsó gyertya kanócának 
végén az ünnepi láng. Az éjfé-
li misén imádkozókat ebben az 
évben is megkínáltuk egy pohár 
melegborral a Szent Donát Plébá-
nia templom előtt.

Január elején Ete és az ott lakó 
barátaink hívtak minket egy nó-
taestre, ahol derekasan és főleg 
igen hangosan helytálltunk. Egy-

re szorosabbá válik velük a baráti 
kapcsolat, mely szakmai is egy-
úttal. Éppolyan nagy szeretettel 
várjuk őket rendezvényeinkre, 
ahogy ők minket.

Ha új év, akkor új bormust-
ra-sorozat, de ezt megelőzendő, 
a szokássá váló házi mustra. A 
kultúrház adott otthont ebben az 
évben is ennek a seregszemlének, 
ahol csókakői borosgazdák kós-
tolják és esetenként bírálják ba-
rátaik, szőlőszomszédaik borát, 
építőszándékkal, jókedvűen, kö-
tetlenül. Sok borral ismerkedtünk 
meg és sok új arccal is. Horváth 
Csaba bonyolította le az estét, 
zökkenőmentesen, ami azért nem 
kis eredmény, mert nagyon sok 
volt a beérkezett minta és egyre 
fokozódott a zaj a nagyteremben. 
Persze a volt hegybírónak két ál-
landó segítsége is, Bognár Móni-
ka és Kata, akik megtöltötték a 
poharainkat a kezükkel és a lel-
künket a jókedvükkel. Azonban 
mást is meg kell tölteni egy bor-
ivó embernek, ezért külön köszö-
net Guszterné Gabinak, aki fárad-
hatatlanul hozta a zsíros kenyeret 
és a hagymát.

A hegyközségi bormustra eb-
ben az évben február hatodikán, 
este hat órakor lesz a Faluház 
nagytermében. Közel harminc 
bort kóstolhat az, aki erre a szak-
mai programra ellátogat. A Móri 
Borvidék Közös Hegyközségé-
nek vezetői és borhoz értő szak-
emberei, valamint a borvidék 
összes településéről borosgazdák 
érkeznek, hogy a csókakőiek tisz-
ta, érthető és világos képet kap-
janak boraik minőségéről, állapo-

táról. Szép eredmények esetében 
nem fukarkodnak a dicsérettel és 
az esetlegesen előforduló borhi-
bákra és azok javítására is felhív-
ják a fi gyelmet. A falu borkészíté-
sének keresztmetszetét kiválóan 
bemutató, 2300 forintba kerülő 
rendezvényt egy vacsora zárja, 
ami után a megszokott kötet-
len beszélgetés keretében térnek 
vissza kisebb-nagyobb csoportok 
egyik vagy másik borhoz, szak-
mai témához.

Miközben ezek a sorok szület-
nek, süvöltve vágtat a szél Csó-
kakő kihalt utcáin és kevesebb 
mint mínusz tíz fok van ország-
szerte. A szőlőrügyben elfagynak 
az atkák, de sajnos maga a rügy is 
több helyen. A  borok már tiszták, 
így nem kell borfejtéssel és jéghi-
deg víztől síkos hordókkal, tartá-
lyokkal bajlódni. Be kell gyújtani 
a présház kis kályhájában, és meg 
kell dolgoztatni a tomboló szelet. 
Amíg a fahasábok pattogása és a 
kémény huzatának hangja tölti be 
a présházat, addig jól esik a bará-
toknak enni pár karika kolbászt, 
hagymát és az asszonyok forralt 
borának gőzölgése mellett ellen-
őrizni még egyszer a friss borokat 
a bormustra előtt.

Egészségükre!
palocsai jenő krónikás

BORRENDI KRÓNIKA
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EGYHÁZI HÍREK

„Kezdetben volt az Ige.”Jn 1,1

Áldott, kegyelmekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánunk hí-
veinknek, Bízzuk, Újra, Életün-
ket, Krisztusra!

Ez úton köszönjük meg, mun-
katársaink szeretetét, munkáját. 

Köszönjük az atyáknak, lelki-
pásztori munkatársaknak szol-
gálatát, köszönjük a hitoktatók, 
kántorok, sekrestyések, templom 
takarítok, egyházi hozzájárulást 
szedők munkáját. És mindazok-
nak munkáját, akik bárminemű 
adománnyal, kétkezi munkával 

segített. Isten áldja meg szolgá-
latukat!

Szeretettel közöljük, ismertet-
jük a 2016 évet számokban (dec-
ember 30-ai adatok). Köszönjük 
híveinknek perselyadományaikat 
és az egyházi hozzájárulás befi -
zetését is! 

Plébániák, 
fíliákkal 
együtt

Balinka Bodajk Csákberény Csókakő Fehérvár-
csurgó

Iszkaszent-
györgy

Isztimér Magyar-
almás

Söréd Zámoly Összesen

Hitéleti adatok

Keresztelés 2 48 3 8 7 7 5 4 1 14 99

Esketés - 3 - 2 9*** - 1 1 - 1 17

Temetés 8 25 6 8 12 10 4 13 4 8 98

Beteg ken. 15 103 38 40 35 24 15 46 31 17 363

Január folyamán lehetőséget biz-
tosítunk híveinknek, hogy ottho-
naikat megszenteljük azoknak 
akik azt kérik. Szép hagyománya 
Egyházunknak, hogy évről évre, 
nem csak az új otthonokra, adja 
papjai által áldását, kérve így a 
jó Istent szentelje meg minden-
napjainkat, életünket. Jelentkezni 
lehet az atyáknál, és egyeztetve 
időpontot szeretettel visszük Is-
tent áldását oda, ahová kérik.

A 2017-es évben a stóladíjak 
nem változnak. (mondott mise 
hétköznap 1200.- Ft, énekes va-
sárnapi mise 2100.-Ft.) Buzdítjuk 
a testvéreket, hogy mondassunk 
szentmisét, mint az Egyház ke-
gyelmi kincstárának legteljesebb 
értékű áldozatát szeretteinkért; 
élőkért, és különösképpen el-
hunytjainkért. A 2017-es évre a 
Bodajki Plébánián a 22/410-039-
es telefonszámon lehet elővéte-
lezni miseszándékot.

Felhívjuk híveink szíves fi -
gyelmét, hogy a héten lesz 
elsőcsütörtök, elsőpéntek, 
elsőszombat. Az elsőcsütörtöki 
szentségimádási órákat a Pro-
hászka Imaszövetség tagjaival a 
szokott rendben megtartjuk.

A jövő vasárnap Urunk meg-
keresztelkedésének ünnepén a 
szentmisék keretében vizet szen-
telünk melyből otthonaikba is vi-
hetünk haza.

Január 6.-a Vízkereszt (Urunk 
megjelenésének) ünnepe paran-
csolt ünnep. 

* * *
Búcsúk

Június
• 11. 9.30 Iszkaszentgyörgyi 

Szentháromság búcsú (templom-
felszentelés 1860)

• 24. 15.00 Gúttamási Keresz-
telő Szent János búcsú (templom-
felszentelés 1811)

Július
• 30. 10.00 Isztiméri Szent 

Anna búcsú – orgonaszentelés 
(templomfelszentelés 1753)

Augusztus
• 6. 11.00 Csókakői Szent Do-

nát búcsú (templomfelszentelés 
1866)

• 13. 11.00 Magyaralmá-
si Nagyboldogasszony búcsú 
(templomfelszentelés 1788)

• 13. 16.00 Zámolyi Szent Lő-
rinc búcsú (templomfelszentelés 
1837)

• 19. 15.00 Bakonykúti Nagy-
boldogasszony búcsú (templom-
felszentelés 1795)

Szeptember
• 9-10. Bodajki búcsú (temp-

lomfelszentelés 1742) 275. éves 
évforduló
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Október
• 1. 8.00 Sörédi Szent Mi-

hály búcsú (templomfelszentelés 
1952) 65. évforduló

• 22. 8.00 Balinkai Szent Ven-
del búcsú (templomfelszentelés 
1883)

November
• 12. 9.30 Csákberényi Szent 

Márton búcsú (templomfelszen-
telés 1776)

• 26. 11.00 Fehérvárcsurgói 
Alexandriai Szent Katalin búcsú 
(templomfelszentelés 1748)

• Isztimér
június 11. 8.00 

• Sárkeresztes
június 11. 8.00

• Bodajk
május 14. 9.30

• Csákberény
május 14. 9.30

• Iszkaszentgyörgy
május 21. 9.30

• Csókakő
június 11. 11.00

• Fehérvárcsurgó
május 14. 11.00

• Zámoly
június4. 11.00

Csókakő, 2016. december 30.                                                                                               
Mórocz Tamás plébános

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00 
Tel: 22/410-039 • www.bodajkikegyhely.hu • e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elsőáldozások

TÉLEN

Amikor süt a Nap és szikrázik a hó, - oly gyönyörű…
Amikor jégvirágos az ablakunk, - oly meseszerű…
Amikor gyermekek a szánon siklanak, - oly csudijó…
Amikor nagypelyhű hó pilinkézik, oly boldogító…
Amikor bolondos hóember készül, - oly kacagtató…
Amikor kristálytiszta a levegő, - oly mámorító…
Amikor csengettyűs szánt húz a Ráró, - oly megindító…
Amikor csúszkál, ki mer a jégmezőn, - oly bátorító…
Amikor madár száll az etetőre, - oly megnyugtató…
Amikor „Énem” nem lesz a télhez már – oly ragaszkodó, -
Akkor jelenik meg a kis hóvirág, - mely tavaszt hozó…

Csókakő, 2015. 02. 20.

Szekér Istvánné

���������������� 
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GONDOLATAIM A SZERETETRŐL

Legnagyobb kincs a szeretet egészségünk mellett…
Bizony, - nekem szeretetet is tanulnom kellett…
Szerencsés ember,  - ki családjában érzi, látja, 
Van, kit emel, - van, akinek a szívét nyomasztja…

A szeretet … Ismerjük, - vagy tán félre ismerjük?
Számtalan leckém közül, - vaj’ melyiket említsük?
Nézzük: mikor álságos e gyönyörű szép érzés?
S mikor indul el szívünkben csordogáló vérzés?

Ha a másik bízik bennünk, s nyugodtan átverjük, 
Ha valami becstelen dologra őt rávesszük, 
Panaszkodik nekünk, és mi titkon kinevetjük,
Alantas jellemhibánkat reá kivetítjük…

Mindig többet várunk tőle, - de őt nem tiszteljük, 
A hála fogalmának még értelmét sem ismerjük…
Más kárát, - felhőtlenül, mosolyogva élvezzük, 
Letagadjuk Napunk, Holdunk, - és Csillagos Egünk…

Azt mondjuk, hogy szeretjük, - de nem védjük meg soha, 
Amikor veri, igazságtalanság ostora…
Hazudunk neki, - s elvárjuk, hogy ő igaz legyen, 
És hallgasson meg ezután is, - szép türelmesen…

Mit várunk, - mondd! Ezt tesszük, - bár sok jó is van bennünk. 
Ezektől a dolgoktól bíz’ nem nyugszik meg lelkünk…
Éljük át a szeretetet, - addig, míg nem késő!
Amíg szívünk nagy gátjához nem kell gyémántvéső…

Térjünk vissza az utunkra minél sebesebben!
S ne a szívünk, - hanem szívünk gátja repedezzen!
Nagyon fontos mozgató rugó ám a szeretet,
Mely útjára terelget minden egyes életet…

A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket,-
Felelősség vállalásunk rajtunk sokat lökhet…
Elbukunk, - hát föl kell állnunk, s elölről kezdeni!
Csak így tudunk emberséges jövőt teremteni…

Nincsen csak jó, vagy rossz ember e Földkerekségen, 
Jó döntés és jó példa van, - jótét a jó helyen, 
Vagy rossz döntés; rossz példa is, - rossz tét a rossz helyen…
Mindig a jót válaszd, hogy mindenkinek jó legyen!

Megpróbáltatások fonalán halad életünk, 
Mit helyzetek megoldásával jellemezhetünk…
Ne lépjünk újra ugyanabba a „mély gödörbe”,
Csak is így juthatunk mi mindannyian előre…”

„Tévedni emberi dolog”, szokták volt mondani…
Igen, - de mihelyt lehet, ki is kell javítani!
Ne torlódjon össze tévedések sokasága, 
Mert lecsendesül lelkiismeretünk hangja…

Azután süllyedünk, -  lelkünk, hitünk a mélybe vész, 
Mert nem jól kormányozza „hajónkat a tengerész”…
Fulladozunk és keserűen mást hibáztatunk, 
Mély az „óceán”, menekülni kevesen tudunk…

S ha Isten legutolsó kegyelmét élvezhetjük,
Bátorság kell ahhoz, hogy ügyünket véghezvigyük…
„Most, vagy soha”! – Egy végső, döntő elhatározás,
S megtanulunk szeretni! – Nincs már „visszatáncolás”…

Ha átéljük a kínt, - Jézus mély szenvedéseit, 
Akkor bátran elmondhatjuk: az Atya megsegít…
Nincs többé hazugság, önzés és halálfélelem, 
Nincs csalódás, gyötrelmes, elárult szerelem…

Életérzések maradnak: jó gondolat, jó tett…
Természetesen jó helyen, - mert a vége jó lett…
Emberi gyarlóság már nem üldözi létünket. 
Vezérel mindenkit az együtt érző szeretet…

Csókakő, 2016.03.13

Szekér Istvánné 
Csókakő
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Ultibajnokság

Ismét Csókakő adott otthont 
a lassan hagyománnyá váló kár-
tyaversenynek, mivel Braun 
Béla, a különös küzdelem szel-
lemi atyja lett tavaly a bajnok, 
ennek megfelelően idén ő volt az 
est házigazdája.

Az ősök tiszteletére „Sógo-
rok Ulti Emlékverseny” névre 
keresztelték a gyökereiket nem 
felejtő, büszke utódok a bajnok-
ságot. Volt ott minden, ami egy 
ilyen estéhez szükségeltetik. 
Tuli Eleonóra által készített hi-
degtálak, meleg fogadtatás, pá-
linka, több borvidékről érkezett 
bor, sok régi és jó pár új arc, vé-
gül, de nem utolsósorban, kártya 
paklik és asztalok is.

Három asztalon indult a 
játék és bár az „ördög bibli-

SPORT

áját” lapoztuk, a pénz csak 
eredményjezőként szerepel, nem 
nyereményként. Mindhárom 
asztalon öt kör leosztás alatt kel-
lett minél több pénzt szerezni az 
alapszakaszban, mert az eredmé-
nyeknek megfelelően kerülhetett 
fel valaki a négyszemélyes fő 
asztalhoz, a döntőbe.

Aki azt gondolja, hogy pénz 
nélkül nincs értelme a kártyajá-
téknak, az nagyon téved, ugyan-
is az emberi hiúság nem enged 
senki nyugodni. Szóval minden 
eddigi bajnokságot lepipálva, 
az égbe szökött az izgalom és 
a feszültség. A főasztalhoz már 
mindenre elszántan ültek oda a 
versenyzők. 

A döntőben is ötször osztott 
a bejutott négy személy és az 
eredmény sem váratott sokáig 
magára.

Az első helyet, egy korábbi 
bajnok, Braun László szerezte 
meg de a többiek is derekasan 
helytálltak.

Köszönjük a szervező Braun 
családnak a szíves vendéglátást 
és a gyerekeiknek a türelmet! 

A végeredmény:

1. Braun László
2. Tanai Ferec
3. Palocsai Jenő
4. Végh József
5. Braun Béla
6. Lampert Attila
7. Horányi Zoltán
8. Kaiser Tibor
9. Horváth Attila
10. Braun Péter 

palocsai jenő
rönansz

Elindult a Téli Kupa

Öt csapat részvételével, immár 
39. alkalommal elindult Csókakő 
bajnoksága a Téli Kupa. A Felvi-
dék, a Titánok és a TBC mellett, 
újraindult a többszörös bajnok Ti-
tánok, és a Vértesalja Gyermekei 
csapata is. A mérkőzéseket vasár-
naponként rendezik, reggel 9 óra-
kor kezdődik az első mérkőzés, 
és 10 órakor a második mérkőzés. 
A Téli Kupa az idén 10 fordulós 
lett, eddig 3 fordulót játszottak 
le a csapatok, a kupa utolsó for-
dulóját február 26-án játsszák, az 
eredményhirdetésre március 4-én 
kerül sor. 

Az elmúlt hetekben a követke-
ző eredmények születtek a kupá-
ban:

I. forduló Téli Kupa 2016. 
december 11. TBC – Titánok 0 – 
5 (0 – 1) vezette: Zsipi Gyula

Gólszerzők: Zsolnai Norbert 
(4), Kalauz László (Titánok)

I. forduló Téli Kupa 2016. 
december 11. Felvidék – Öregfi -
úk 12 – 1 (6 – 0)
vezette: Kadlecsik Tibor

Gólszerzők: Borkövi Norbert 
(2), Koller Gábor, Elek Ramón, 
Petruska Dániel (2), Mayer Dávid, 

Kutassy Barnabás, Maxim 
Dániel, Czira Levente (Felvidék) 
Kadlecsik Péter (Öregfi úk)

Az I. fordulóban a Vértesalja 
Gyermekei csapata szabadnapos 
volt.

II. forduló Téli Kupa 2016. 
december 18. Felvidék – Titánok 
6 – 3 (1 – 0) vezette: Molnár Ti-
bor

Gólszerzők: Maxim Dániel 
(2), Petruska Dániel (2), Mayer 
Dávid (2) (Felvidék) Zsolnai 
Norbert, Réti Patrik (Titánok)
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II. forduló Téli Kupa 2016. 
december 18. Vértesalja Gyer-
mekei – Öregfi úk 3 – 3 (1 – 1) 
vezette: Molnár Tibor

Gólszerzők: Doktor Szilárd 
(2), Zsolnai Richárd(Vértesalja 
Gyermekei) Redolfi  Dániel, 
Kadlecsik Péter, Csöngedi Ká-
roly (Öregfi úk)

A II. fordulóban a TBC csapa-
ta szabadnapos volt. 

III. forduló Téli Kupa 2017. 
január 8. Felvidék – TBC 4 – 2 
(2 – 0) vezette: Molnár Tibor

Gólszerzők: Petruska Dániel 
(4) (Felvidék) Varga Tóth Sándor, 
Magda István (TBC)

III. forduló Téli Kupa 2017. 
január 8. Vértesalja Gyermekei 
– Titánok 2 – 4 (1 – 4)
vezette: Molnár Tibor

Gólszerzők: Doktor Szilárd, 
Csapó Alex (Vértesalja Gyerme-
kei) Zsolnai Norbert (3), Labádi 
Gábor (Titánok)

A III. fordulóban az Öregfi úk 
csapata szabadnapos volt.

A Téli Kupára az idén 
81 játékost neveztek be, 43-
an csókakőiek, 21-en móri-
ak, 9-en nagyvelegiek, 4-en 
csákberényiek, 2-en pusztavámi-
ak és 1 – 1 fő Bakonycsernyéről, 
illetve Fehérvárcsurgóról érke-
zett. A legtöbb játékost a TBC 
nevezte be 20 főt, az Öregfi úk 18 
főt, a Felvidék 17 főt, a Vértesalja 
Gyermekei 14 főt. A legkevesebb 
játékost a Titánok nevezték, ők 
12 fős kerettel indultak a csóka-
kői bajnokságban. Minden érdek-
lődőt, drukkert szeretettel várunk, 
vasárnaponként a Téli Kupa mér-
kőzéseire! 

A foci mellett természetesen a 
sakkban is megmérettethetik ma-
gukat a csókakőiek, hiszen 2017. 
február 12-én vasárnap 15 órától 
rendezik meg a Vadász Vendég-
lőben a Csókakői Sakk Bajnok-
ságot. A sakk mellett természe-
tesen a ping-pong labda is pattog 
a Csókakői Művelődési Házban, 
minden csütörtökönként 16 órától 
18 óráig. Természetesen ebben a 

sportágban is lesz verseny, ám 
ennek az időpontjáról még nem 
számolhatok be, mivel még nincs 
konkrét időpont. Természetesen a 
sakkra, és a ping-pongra is szere-
tettel várunk mindenkit jöjjenek 
el, és mérettessék meg magukat!

Csókakő, 2017. január 9.                                                                                
Fűrész György 
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Tájékoztató a szelektív gyűjtésről
Tisztelt Ügyfelünk!

A Depónia Nonprofi t Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén. 

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

• műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, 
• műanyag kozmetikai és tisztítószeres fl akonok, 
• többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok, 
• fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok

A műanyag és fém palackokat, fl akonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva 
rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé 
helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!

• újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

Üveghulladék gyűjtése
Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív üveggyűjtőkbe (Sport u.) csak az alábbi csomagolási üveg-hulladékot 
helyezzék:

• italos üvegpalack, konzerv üveg, 
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, jármű szélvédő, fénycső, kerámia.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2017. Csókakő
(minden hónap utolsó csütörtök, kivétel december hó)

A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a 
szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé 
szíveskedjenek kihelyezni!

Köszönjük az együttműködését!
Depónia Nonprofi t Kft.

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

26 23 30 27 25 29 27 31 28 26 30 21


