XXI. évfolyam 3. szám

1

2017. március, XXI. évfolyam 3. szám

Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt hetekben a farsangi
időszakot éltük, s nem panaszkodhatunk, hogy eseménytelenül teltek az elmúlt hetek. Az iskolában,
óvodában farsangi jelmezbálokat
tartottak, és az Óvodai Szülői Munkaközösség révén a Művelődési
Házban a felnőttek farsangi mulatságát is megrendezték. Befejeződött a Téli Kupa, így a kispályás
foci helyi bajnokságában a Titánok
csapatát ünnepelhette a közönség.
A bajnok csapatból került ki az idei
gólkirály is, hiszen Zsolnai Norbert 29 gól elérésével megszerezte
a játékosok közt zajló versenyben,
ezt a rangos egyéni címet. Megtartottuk az helyi sakk bajnokságot,
ahol Kis Miklós nyerte a felnőttek

bajnokságát, s az idén a ﬁatalok
közül az ifjúsági sakk bajnok, Kiszely Vince lett. Természetesen az
asztalitenisz bajnokság sem maradhatott el, ahol a felnőtt férﬁak
kategóriájában Kis Miklós lett a
győztes, a ﬁúk kategóriában Szabó
Balázs nyerte meg a bajnoki címet.
A ping-pong női versenyében Pálﬁ
Tímea nyerte el a bajnoki trófeát,
s a páros versenyt a Kis Miklós –
Vass Zoltán duó vitte el. A seniorok
különdíját Gerhard Höltkének ítélte oda az asztalitenisz versenyt
lebonyolító Molnár István címzetes testnevelő tanár, és a versenybizottság. A Szent Donát Borrend
segítségével megrendezésre került
Csókakőn is a Móri Borvidéki
Bormustra Csókakő rendezvénye
is, ahol 26 fajta mintát kóstolhatott

a megjelent szép számú közönség.
Február 3-án átadtuk hivatalosan
is a Községi Könyvtárt a Csókakői Idősek Otthonának erre a célra
kialakított termében, s az idősek
otthona melletti Tölgyfa utca új
aszfaltszőnyegét is átadtuk Törő
Gábor országgyűlési képviselő és
Mátrahalmi Tibor SZGYF megyei
igazgató közreműködése mellett.
Február 24-én az Egyetemes Kultúráért Egyesület kiállításán vehettünk részt ahol Fülöp Attila helyettes államtitkár részvételével, egy
három napos kiállítást nyithattunk
meg. Mindenkinek, aki részt vett
és segítséget nyújtott a fent említett
rendezvények lebonyolításában,
ezúton is köszönöm a segítséget!
Csókakő, 2017. március 1.
Fűrész György polgármester
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1848 CSÓKAKO
Csókakő fontos hadiút mentén feküdt s a szomszédos községekkel egyetemben nem kerülhette el a szabadságharcban való
részvételt sem. A szabadságharc
folyamán még egy jelentős ütközet érintette településünket.
1848. december 27-én Perczel
Mór serege Bakonysárkány felől visszavonulóban volt, állásokat foglaltak el Mór előtt. Kisbér
vonalát az ellenséges erők átlépték és Mór felé tartottak. 1848.
december 30-án Windisch-gratz
császári hadereje megütközik
Perczel honvédjeivel Mórnál. A
csata reggel 8 órakor kezdődik.
Az összecsapás előtti napokban
a környékbeli falvakból mintegy
700 újonc honvéd erősíti Perczel
alakulatait, köztük számos csókakői honvéd is csatába száll. Az
utánpótlási vonalakat és a falvak
rendjét a nemzetőrség biztosítja.
Perczel nem bír a túlerővel, majd
Székesfehérvár irányába vonul
vissza. A környékbeli települések
nemzetőrei és a lakosság amenynyire csak tudta lassította a támadókat, így Perczelék Székesfehérvárnál újra tudtak rendeződni.
A csata napján szabályos
hadműveleti területté vált Csókakő. A Csókakői Nemzetőrség
tagjai Ehmann János jegyző irányítása alatt a falut kiürítették, a
község jószágait, terményeinek
egy részét a szőlőhegyek rejtekeibe illetve a környékbeli erdőkbe vitték a császáriak elől. Csókakő bírája Hegyi György, és a
plébános Simkovits János várta
a bevonuló osztrákokat. A helyi

honvédek és a faluban maradó
nemzetőrök megpróbálnak ellenállni, s amennyire lehet, lassítják
a támadókat. A község bíráját Hegyi Györgyöt elfogják, aki súlyos
sebesülést szerez. Nem tudja, s
mondjuk meg őszintén nem is
tudta volna az osztrák megszállók
követeléseit azonnal teljesíteni,
hiszen a lakosság is elmenekült.
Az osztrákok a továbbvonulásuk
előtt a hadtápot akarták feltölteni. Meg kapja az ellenállásért,
a tehetetlenségéért Csókakő bírája a jutalmát. Házát, birtokát,
gazdasági épületeit kirabolják és
felgyújtják. Jobb belátásra akarja
az ellenséges erőket bírni Csókakő plébánosa Simkovits János
is, ám ő sem jár jobban. Borát
elviszik, a présházát pedig felgyújtják, jól helyben hagyta Isten
szolgáját Őfelsége katonasága.
Az ellenállás, és a fosztogatás
mértékét mutatja, hogy két lovasezredet vetnek be Csókakőn,
s maga Ottinger tábornok jelenik
meg személyesen a faluban. Az

utódvédharcokban sokan megsebesültek és megsérültek, csak az
Isteni csodának volt köszönhető,
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 ezred parancsnoka is megjelent Csókakőn. Felgyújtották
Simkovits János plébános présházát. A lakosság a fosztogatók
elől a szőlőhegyekbe menekült.
Hegyi György bírót is kirabolták,
mert azonnal nem tudta teljesíteni a követeléseket. Súlyosan meg
is sebesítették. A bírón kívül 63
gazdát károsítottak meg.”
Csókakő, 2017. február 27.
Fűrész György polgármester

SZŐLŐOSZLOP ELADÓ!
Használt 2,3m hosszú fém szőlőoszlop eladó
a Móri Bor K. 8060 Mór,
Csókakői út 1. szám ala telephelyén
1200 Ft/db áron a készlet erejéig.
Érdeklődni a 06-20-3295193 vagy 06-20-4041750
telefonszámon lehet munkaidőben.
Németh Csaba
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Visszavonulóban az inﬂuenza járvány
Bár jelentősen csökkent az
inﬂuenzaszerű tünetekkel küzdők száma, a kórházi betegek
még nem fogadhatnak látogatókat. A január 19-én elrendelt
látogatási tilalom még mindig
életben van.
Az inﬂuenza ﬁgyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései
alapján végzett becslés szerint
2017. február 20. és február 26.
között (2017.08. hetében) a megye területén a 1040 fő, az előző
hetinél 43,6%-kal kevesebb beteg
fordult orvoshoz inﬂuenzaszerű
tünetekkel. A 100 ezer lakosra
vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 248,5%ooo volt, a
járványos küszöbérték több mint
másfélszerese. Az inﬂuenzaszerű
megbetegedésekkel orvoshoz forduló betegek aránya mindhárom
járási népegészségügyi osztály
illetékességi területén csökkent.
A területi megbetegedési arány
legmagasabb a Székesfehérvári
Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály illetékességi területén
333,1%ooo (előző héthez képest
41,0%-os csökkenés), a Móri
Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály illetékességi területén
226,5%ooo (előző héthez képest
21,6%-os csökkenés); a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 107,6%ooo (előző
héthez képest 64,8%-os csökkenés).
A megye egész területén a 100
ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi három
hétben csökkenést mutatott, de a
100 ezer lakosra vonatkoztatott
megbetegedési arány két Járási
Népegészségügyi Osztály és a
Népegészségügyi Főosztály illetékességi területén meghaladja a

járványos küszöb értéket. Az influenza aktivitás az átlagos megbetegedési arány alapján a mérsékelt tartományban van.
Az elmúlt héthez viszonyítva
az orvosnál inﬂuenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között
nőtt az idősek aránya. A gyermekek körében csökkent, a ﬁatal
felnőtteknél és a középkorúaknál
közel azonos. Az orvoshoz forduló betegek 40,1%-a a 0-14 éves;
31,7%-a a 15-34 éves; 18,7%-a a
35-59 éves és 9,5%-a a 60 éves,
illetve az e feletti korosztályból
került ki. A betegek közel felét
változatlanul a gyermekek köréből jelentették. Az inﬂuenzaszerű
megbetegedések ezen a héten is
a 3-5 évesek, az 1-2 évesek és a
6-14 évesek között fordultak elő
leggyakrabban.
Inﬂuenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 8 héten
nem érkezett jelentés.
A 2017. év hatodik hetében
kezdődött, a Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén jelentett egy
óvodából származó légúti mintából a virológiai vizsgálat inﬂuenza A vírus és légúti óriássejtes
vírus kóroki szerepét igazolta. Az
Járási Népegészségügyi Osztály
illetékességi területe
Dunaújváros, Sárbogárd
Mór, Bicske
Székesfehérvár
FEJÉR MEGYE

ötödik héten szintén a Székesfehérvári Járási Népegészségügyi
Osztály illetékességi területén
kezdődött óvodai járvány esetében a légúti minták vizsgálata
inﬂuenza irányában negatív eredménnyel zárult.
Magyarországon 2016. év 40.
– 2017. év 7. hete között a feldolgozott légúti mintákból 815
betegnél igazoltak inﬂuenza A
és 40 betegnél inﬂuenza B vírus
okozta fertőzést. Harmincegy
esetben adenovírus, 80 esetben
légúti óriássejtes vírus kóroki
szerepét állapították meg.
Megyénk területéről a jelentés
írásáig 30 inﬂuenza A, 1 inﬂuenza B és 3 légúti óriássejtes vírus
került azonosításra. Az inﬂuenza
pozitivitási arány 52,5%. Az idei
járványban országosan a H3N2
altípusú inﬂuenza A vírus a domináns kórokozó, megyénkben
az eddigi virológiai vizsgálatok
alapján a virológiai vizsgálattal
megerősített esetek 43,3%-áért
ez a vírus a felelős.
Inﬂuenza ﬁgyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer
lakosra) 2016/2017. évi inﬂuenza
szezonban, Fejér megyében:
06. hét

07. hét

08. hét

726,5
470,0
570,0
598,5

306,1
288,8
564,4
440,7

107,6
226,5
333,1
248,5

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2017. január 19-től kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben
marad.
Székesfehérvár, 2017. március 1.
Tájékoztatást adta a Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya
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OVI HÍREI
Január 24-én, egészséghetünk
keretében ellátogatott óvodánkba Dr. Kovács Ágnes fogorvos
és asszisztense, Edit néni, akiket
nagyobb gyermekeink már ismerősként üdvözölhettek, hiszen
hosszú évek óta járnak intézményünkbe.
Ági néni megnézte a gyerekek
fogait, ha szükséges volt, tájékoztatta a szülőket a fogszabályozás
vagy egyéb kezelés lehetőségéről, szükségességéről. Ezután
mindkét csoportban elbeszélgetett a gyerekekkel a fogápolás
fontosságáról, és helyes technikájáról. Természetesen nem maradt
el a gyakorlás sem, amit még az
egészen apró gyerekek is ügyesen
csináltak.
Ezúton is köszönjük Ági néninek, hogy szabadidejében, térítésmentesen elvégzi ezt a munkát.
Nagyon jó dolog az, hogy a gyerekek egy biztonságot adó, ismerős környezetben találkozhatnak
egy kedves, mosolygós fogorvos
nénivel, aki megerősíti az óvó nénik egészségnevelő munkáját.
Január 26-án mindkét csoportunkban megtartottuk a félévi
szülői értekezleteket. Tájékoztattuk a szülőket az első hónapok
eseményeiről, a gyerekek fejlődéséről és a második félév várható programjairól.
Katica csoportunkban vendégünk volt Bócz Éva iskola igazgató és Koósné Kenessey Éva, a
leendő elsős tanító néni. Tájékoztatták a szülőket az iskolai életről,
és minden felmerülő kérdésre válaszoltak.
A szülői értekezlet után néhány nappal az óvodában töltött egy délelőttöt Éva néni, aki

megismerkedett iskolába készülő
gyermekeinkkel . A közös játék,
beszélgetés, mese, az óvoda-iskola átmenet első lépcsőfoka volt.
Február 7-én megtartottuk az
ovis Farsangot. A gyerekek mindig nagyon várják ezt a napot,
amikor néhány órára egy varázslat részesei lehetnék, hercegnőkké, tündérekké, pókemberré,
rendőrré, tűzoltóvá vagy bármi
más valóságos vagy képzeletbeli
lénnyé változhatnak. Természetesen az óvó nénik és dajka nénik
is a jelmezbe bújtak, kalózzá,
tengerésszé, autószerelővé, foci
bíróvá, katicabogárrá, Minnie
egérré, boszivá változtak.

Február 11-én, szülői munkaközösségünk szervezésében megtartottuk a már hagyományosnak
mondható jótékonysági farsangi
bálunkat. A bál témája egy rövid szóval volt összefoglalható:
NÉPEK. Nagyon örültünk neki,
hogy az idén is sokan jelmezt öltöttek, így voltak többek között
skótok, spanyolok, osztrákok,
arabok, Vatikán Államból érkezők, maorik, afrikai őslakosok,
ókori rómaiak is.
A hangulat remek volt, mi sem
bizonyítja ezt jobban, hogy még
hajnali 4 órakor is lehetett egy jót
táncolni.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN MINDENKINEK A FELAJÁNLOTT
TOMBOLA TÁRGYAKAT!
Köszönjük szépen szülői szervezetünk aktív tagjainak a munkáját. Nagyon sokat dolgoztak
az idén is azért, hogy óvodánkat
még szebbé, a gyermekek programjait még színesebbé tehessük.
Megtervezték és kinyomtatták
a meghívókat, plakátokat, elkészítették a dekorációt, feldíszítették a kultúrt, megszervezték és
működtették a büfét, a tombola
sorsolást, tortákat és süteményt
sütöttek, és még arra is volt energiájuk, hogy kvízjátékot szerkeszszenek a bál témájában. A munka
természetesen nem fejeződött be
a bál végeztével, mert vasárnap
következett a művelődési ház kitakarítása.
Köszönjük szépen Klézli
Rita és Balogh Péter, KovácsHagyóné Holczer Ildikó és
Kovács-Hagyó Gábor, Steiner
Mónika és Czikora József, Szabados Melinda, Lőrinczné Vas
Márta és Vadász Lilla áldozatos
munkáját, amit a rendezvény sikere érdekében tettek.
Köszönjük Braun Bélának és
Kiss Gábornak, hogy mindig készek a segítségre az óvoda érdekében.
Köszönjük azoknak a szülőknek a támogatását is, akik belépőjegyek vásárlásával, tombola
ajándékokkal támogatták a bál
sikerességét.
Hat éve, amikor újra indítottuk ezt a hagyományt, megfogalmaztuk, hogy jó lenne egy olyan
rendezvény, ahol az óvodás gyerekek szülei egy kicsit kikapcso-
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lódhatnának a mindennapi élet
„taposómalmából”, kötetlen keretek között beszélgethetnének,
szórakozhatnának és ezzel még
gyermekük óvodáját is segítenék.
Sajnos ez a törekvésünk nem látszik megvalósíthatónak. Minden
évben azt tapasztaljuk, hogy kevés szülő vesz részt a bálon. Az
idei évben a szervezést és lebonyolítást felvállaló szülőkön kívül négy gyermek szülei voltak
ott a rendezvényünkön.
Természetesen tudjuk, hogy
nem mindenkihez áll közel ez a
kikapcsolódási forma, de milyen
jó lenne, ha az ovis évek alatt,
legalább egyszer kipróbálnák.
Hátha…

5
Mindenesetre, amíg egy lelkes
(bár néha nagyon megfogyatkozott) szülői csapat áll mögöttünk,
mi nem adjuk fel! Az óvodánkért,
az óvodánkba járó valamennyi
gyerekért dolgozunk, vagy éppen
bálozunk!
Befejezésül szeretném megköszönni kollégáim munkáját, lelkesedését, vidámságát ! Azt hiszem
ezt nem kell mással alátámasztanom, mint azzal, hogy mindenki
jelmezben érkezett a bálba, hajnalig kitartott és vasárnap délelőtt
részt vett a takarításban! Nagyon
jó érzés, hogy ilyen összetartó a
csapatunk, hogy mindenki sokat
tesz azért, hogy az óvodára büszkék lehessünk!

Kedves Olvasók!
Köszönjük, hogy az elmúlt
években is sokan támogatták
óvodánk alapítványát, kérjük
ne feledkezzenek meg rólunk
az idei évben sem!
Csókakői Mesevár Óvodáért
Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18503302-1-07

Tóthné Giczi Ildikó tagóvoda-vezető

EGYHÁZI HÍREK
„Ne aggódjatok tehát a holnap
miatt, a holnap majd gondoskodik
magáról!...”
Mt 6,34

A február 26-i vasárnapon országos gyűjtés volt a templomainkban a katolikus iskolák javára!
Köszönjük adományaikat!
A hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti szent idő. Hamvazószerdán - Sárkeresztes kivételével - minden templomban tartottunk szertartást. Fontosnak tartjuk, hogy a nagyböjti szent időt az
Egyház liturgiájával kezdjük!
A böjti fegyelemről: A Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
az alábbiak szerint határozta meg
a böjti fegyelmet. Szigorú böjti nap van Hamvazószerdán és
Nagypénteken. E napokon a hústilalom mellett háromszor szabad
étkezni és csak egyszer jóllakni.
A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki
a 18. életévét betöltötte, de a 60.

évét még nem kezdte meg. A húseledeltől való megtartóztatás kötelező nagyböjt péntekjein mindazok számára, akik a 14. életévüket betöltötték.
A nagyböjti vasárnapokon - a
tavalyi évhez hasonlóan - katekézis sorozatot indítunk. Minden
héten egy megadott témáról szólnak majd a vasárnapi homíliák
templomainkban. A március 5-i
vasárnap a betegek szentségéről
értekeztünk.
Szombaton március 4-én túráztunk híveinkkel Bakonykútiból indulva a Kelet-Bakonyba.
Közepes túrát szerveztünk, reggel
9 órától délután 4-ig. Lehetőség
szerint minden elsőszombaton túrát szervezünk, amikre szeretettel
várunk mindenkit! Meleg ruha,
élelem szükséges!
Hirdetjük, hogy idén a betegek
szentségét ünnepélyes formában
Nagyböjt I. vasárnapján (már-

cius 5.) illetve ahol akkor nincs
szentmise (Sárkeresztes, Iszkaszentgyörgy, Magyaralmás) ott
nagyböjt II. vasárnapján (március
12.) szolgáltatjuk ki, a szentmisék keretében. Kérjük híveinket,
hogy akik szeretnék felvenni a
betegek szentségét készüljenek
fel szentgyónással, imádsággal,
a szentség vételére. Külön jelentkezni nem kell!
Felhívjuk híveink szíves ﬁgyelmét, hogy a Nagyböjti héten
van elsőcsütörtök, elsőpéntek és
elsőszombat. Az elsőcsütörtöki
szentségimádásokat a Prohászka
Imaszövetség tagjaival a szokott
rendben megtartottuk.
Liturgikus elmélkedés
Nagy Szent Gergely pápa Jób
könyvéhez írt „Erkölcsi magyarázatok” című művéből (Lib. 1,
2. 36: PL 75, 529-530. 543-544)
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A derék és feddhetetlen,
Istent félő ember
Bizony vannak, akik abban
az értelemben egyszerűek, hogy
nem is tudják, mi az erkölcsi jó.
Emiatt azonban már le is térnek
az igazi egyszerűség ártatlan útjáról, és nem is tudnak felemelkedni az erkölcsi jó magaslatára.
Mivel pedig nincs bennük óvatosság, ezért azután nem is képesek
az ilyen értelmű egyszerűségük
miatt megmaradni az ártatlanságban sem. Emiatt ﬁgyelmezteti Pál a tanítványait: Szeretném,
hogy a jóban járatosak legyetek,
a rosszban ellenben járatlanok
(Róm 16, 19). Ezért mondja más
helyen is: Értelem dolgában ne
legyetek gyerekek, csak a gonoszság terén maradjatok, kiskorúak
(1 Kor 14, 20). És maga az Örök
Igazság is ezért parancsolja a
tanítványoknak: Legyetek okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok (Mt 10,
16). Ebben a ﬁgyelmeztetésben
következetesen kapcsolta össze a
kettőt: hogy a galamb egyszerűségét vezesse bennünk okosan a
kígyó ravaszsága, viszont a kígyó
ravaszságát mérsékelje bennünk
a galamb egyszerűsége. A Szentlélek is ezért mutatta meg magát
az embereknek nemcsak galamb
képében, de tűznyelvek alakjában
is. A galamb az egyszerűséget
jelzi, a tűz pedig a buzgóságot.
Galamb és tűz érzékelteti tehát a
Szentlelket, ezért mindazoknak,
akikre leszáll, úgy kell élniük szelíd egyszerűségben, hogy azért a
bűnösök vétkeivel szemben szent
buzgóság is hevítse őket. Feddhetetlen, derék ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat
(Jób 1, 1). Aki az örök haza felé
törekszik, kétségkívül egyszerűen
és feddhetetlenül él: tudniillik a
magatartása derék, a hite pedig
feddhetetlen. A földi ügyek inté-

zésében derék, a mennyei valóságok benső átélésére pedig nyitott.
Mert bizony vannak, akiknek a jótetteiből hiányzik az egyszerűség,
hiszen azokkal nem lelki jutalmukat keresik, hanem csak az evilági
előnyöket hajhásszák. Ezért valóban jól jegyzi meg egy bölcs: Jaj
a bűnösnek, aki kettős úton jár
(vö. Sir 2, 12). A bűnös ugyanis
két úton jár a földön, mert noha
Istené az, amit végbevisz, mégis
evilági az, amit gondolatban el
akar érni. Viszont Jóbról nagyon
találóan van megírva: Félte az
Istent, és kerülte a rosszat. A választottak szent Egyháza ugyanis
derék magatartásának és feddhetetlenségének útját félelemben
kezdi járni, de szeretetben fejezi
be. Gyökeresen akkor szakad el
az ember a rossztól, amikor az
Isten iránti szeretetből többé már
nem akar vétkezni. Amikor azonban csak félelemből cselekszik
valaki jót, akkor még nem határolta el magát teljesen a rossztól,
hiszen éppen az a bűne, hogy szívesen vétkeznék, ha azt büntetés
nélkül megtehetné. Jól tanít tehát
a Szentírás, amikor Jóbról azt állítja, hogy félte Istent, de egyúttal
hangsúlyozta, hogy kerülte a roszszat is; minthogy pedig a szeretet
nyomon követi a félelmet, amikor
valaki a bűnt lélekben teljesen elhagyja, akkor azt éppen a belső
elhatározásával tiporja szét.

Reményik Sándor: Kegyelem
Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, eget ostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Kedves Testvérek!
Szeretettel küldöm ezt a verset a
Nagyböjt kezdetére, egyben
köszönök minden imát.

Csókakő, 2017. március 1.
Mórocz Tamás plébános

Csókakő, 2017. február 25.
Imádsággal viszonozva:
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
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BESZÁMOLÓ A VÁRBARÁTOK TÁRSASÁGA
2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Minden év elején visszatekintünk az elmúlt év munkáira, eredményeire. Örülök annak, hogy ha
lassú ütemben is, de minden év
hoz valami újat, ami előbbre visz
bennünket célunk eléréséhez a
vár megmentéséhez.
A várbarátok immár 22 éven
át hittek abban és ma is hiszünk,
hogy célunk megvalósítható. Nagyon örülünk annak is, hogy kezdeményezésünk és munkánk nem
volt hiábavaló, mert ezt felkarolta
a Szent István Király Múzeum
és a Műemlékvédelmi Hivatal is.
Minden évben készült valami új.
Ha visszaemlékezünk az elmúlt
évekre felidézhetjük a küzdelmes, de jókedvű munkákat. Az
erdő letakarítását a várrom területéről, a kapubejárat kiásását, a
felsővár feltöltését, a vízvezeték
árkának kiásását, a kövek összegyűjtését, a törmelék eltávolítását
stb., hogy csak a nagyobb munkákat említsem. Ezekre ma már
csak nosztalgiával gondolunk.
Az elmúlt évben Dr. Hatházi
Gábor régész úr vezetésével tovább folytatódott az alsóvár régészeti feltárása, a keleti oldalon. A
törmelék alatt értékes falmaradványok, cserepek, fémtárgyak,
II. András (1205-1235) korabeli
pénzérme is előkerült, ami újra
írhatja a vár keletkezésének időpontját. Ezen a területen egy nagyobb terem és egy kisebb udvar
is kirajzolódott. Reméljük, hogy
ebben az évben a régészeti feltárás befejeződik, és ezután elkészülhet a vár további építésének
egységes terve, és folytatódhat az
építkezés. A 2015-ben feltárt épületek alapmaradványai fölé védőtető épült, ami a feltárt leleteket

megvédi az időjárás viszontagságaitól.
Tagságunk az elmúlt évben
előre tervezett napokon, a hónapok utolsó szombatjára szervezett közösségi munkákban vett
részt. Feladatunk volt a régészeti
munka területéről a kövek öszszegyűjtése és eltakarítása, utak
karbantartása, javítása és kiépítése, a kápolna, a mosdóhelyiségek
takarítása. A vár belső területének
gyomtalanítása mechanikai és vegyi úton. Gondoskodtunk a várra
kitűzött nemzeti színű zászló elhasználódás utáni cseréjéről.
Székesfehérváron az Extra
Média Nyomdában készíttettünk
3000 db 2016-os kártyanaptárt,
amit a látogatók között osztottunk
szét, ezzel is reklámoztuk várunkat. A kártyanaptáron két kép
látható: az 1995-ös és a 2015-ös
kaputorony állapota. Igaz, hogy
azóta eltelt 20-21 év, de munkánk
eredménye is látható. A ledőlni
készülő kaputorony csonkja ma
már szilárdan áll.
Részt vettünk a község által
szervezett ünnepségeken, összejöveteleken: május 7-én a majálison, a várnapokon szeptember
2-3-4-én. A várban az ügyeletet
a várbarátok adták. Ügyelet volt
a kaputoronynál és a kápolnánál.
Szeptember 3-án egész napos idegenvezetés volt a várban Vass Rezsőné Tucika az érdeklődőknek
elmesélte a vár történetét. Nemcsak ezen a napon végzett idegenvezetést, hanem egész évben
a kiránduló csoportok rendelkezésére állt előzetes bejelentkezés
alapján. Megköszönöm munkáját. Örömteli esemény volt, hogy
2016. október 7-én Csöngedi Ká-

roly lovagtársunk azzal tisztelte
meg várunkat, hogy itt kötött házasságot Szabó Ildikóval.
2016. október 17-én az általános iskolás tanulókkal közösen megemlékeztünk a vár török
uralom alóli felszabadulásának
329. évfordulójáról. A gyerekek
érdeklődéssel hallgatták a történelmi eseményeket. Megnézték
a felépült kaputornyot, a várkápolnát, a fellegvárat is. Megcsodálták a kápolnában elhelyezett
1601-es csókakői-sárréti csata
emlékére festett csatajelenetet,
ahol a fő alak Brindizi Szent Lőrinc kapucinus szerzetes, háttérben pedig a hegy tetején Csókakő
vára látható.
Mindenszentek ünnepén megemlékeztünk meghalt lovagtársainkról és várbarátokról, gyertyát
gyújtottunk, és koszorút helyeztünk el emlékükre. Advent első
vasárnapján az adventi gyertyagyújtásnál műsorral szerepeltünk.
Ebben az évben 2017-ben tovább folytatjuk azt a munkát, amit
22 évvel ezelőtt megkezdtünk.
Hagyományunkhoz híven most is
készíttettünk kártyanaptárt, amelyen bejelöltük a munkára hívó
napokat. Nyolc hónapvégi szombatot terveztünk, de ez változhat
szükség szerint. Ebben az évben
tovább folytatódik az alsóvár feltárása. A tervek szerint be is fejeződik és kezdődhet a terveknek
megfelelően a további építkezés.
A régészeti munkák segítését kell
biztosítanunk. A feltárt területekről a kő összegyűjtése elrakása is
feladatunk lesz. Ebben az évben is
folytatjuk a karbantartási munkákat gyomirtás, utak karbantartása,
takarítás, kilazult kövek rögzítése
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stb. Megköszönöm a várbarátok
és segítőink önzetlen munkáját,
megköszönöm a Váralja Varroda
segítőkészségét, az állampolgároknak a felajánlott adó 1%-át.
Adószámunk: 18484487-1-07.
Megköszönöm Végh Györgynek és feleségének Margónak,
hogy ellátták a várszakácsi tiszt-

séget és munkák után kitűnő
ételekkel kínálták a munkákban
résztvevőket.
Vigyázni kell értékeinkre, sajnos többen örömet lelnek abban,
ha valami csínytevést, vagy kárt
okozhatnak. A Műemlékvédelmi
Hivatal biztosítja a vár őrzését,
ezzel a TOKEN biztonsági Kft-t

bízta meg, így a felügyelet éjjel
nappal biztosított. Úgy gondolom, hogy eredményes évet zárunk, bizakodva tekintünk a jövőbe.
Csókakő, 2017. február 10.
Sörédi Pál
Várbarátok Társasága elnöke

VISSZATEKINTÉS A NYUGDÍJAS KLUB 2016-OS ÉVÉRE...
A klubban minden hónap
utolsó hétfőjén találkozunk. A
2016-os évet zenés mulatsággal
köszöntöttük. Meghívtuk a Luxemburgi Társaság tagjait, akik
tombola tárgyakkal kedveskedtek. Ekkor beszéltük meg, hogy
ki szeretne részt venni egy 5 alkalommal tartandó számítógépes
tanfolyamon, melyet az általános
iskolában Molnárné Bognár Mónika vezetett. Köszönjük neki a
fáradozását.
Nőnapot köszöntöttünk, majd
pedig megbeszéltük, hogy milyen
dalokkal készülünk a majálisra.
Áprilisban a tagok egy része
Székesfehérváron a Babamúzeumot ismerte meg, délután pedig a
Bory várban töltöttünk egy kellemes délutánt. A hónap utolsó hétfőjén Király Imre ajándékaként
köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat. A majálison móri
csirkepaprikás levessel, kemencés lángossal és süteményekkel
kínáltuk a vendégeket.
Május l8-án kirándultunk. Kiskunhalason a gyönyörű csipkékbe
gyönyörködtünk. Szegeden megcsodáltuk a Dómot, a múzeumban
szalámi készítéssel és a szegedi
paprika feldolgozásával ismerkedtek tagjaink, majd sétáltunk a
város főterén. Az önkormányzat
pályázatán nyert összegből tudtuk
megvalósítani ezt a felejthetetlen
kirándulást.

Júniusban a felcsúti Gyöngyvirág Nyugdíjas klubtól kaptunk
meghívást. Utaztunk az Alcsútdoboz és Felcsút között közlekedő kisvonaton, majd közös zenés
programon vettünk részt. Az utazási költséget a Váralja Varroda
ﬁzette. Kaiser Tibor új tagunk
volt a gépkocsivezető. Nagyon
jól éreztük magunkat,
Köszönjük a sok segítséget.
Júliusban a Deák Ferenc utcai
tagok hívták vendégségbe társaikat Szegletes Gyuláék pincéjébe.
Élelemről a tagok, a vidám hangulatról a bodajki ﬁatal tangóharmonikás tanár úr gondoskodott.
Megint elcsodálkoztunk, hogy
mi nyugdíjas klub tagok mennyi
magyar nótát és régi slágereket
„ismerünk” még, és harmonika kísérettel el is tudjuk énekelni. Csakúgy zengett a középmagyalosi dülő a jókedvünktől.
Folytatódott a mulatozás augusztusban, Kaiser Tibor pizza partira
várt bennünket. A szép kilátásban
gyönyörködve nagy élvezettel fogyasztottuk a sok ﬁnomságot.
Szeptember hónapban a felcsúti nyugdíjasok jöttek hozzánk
Csókakőre. Először Szegletesék
és Kaiser Tibor pincéjében borokat kóstolgattak, majd a művelődési házban a pincepörkölt
elfogyasztása után vidáman ropták a táncot a kellemes zenére.
Október 3-án az Idős Otthonban

dalcsokorral köszöntöttek bennünket és az ott lakókat, színvonalas műsort láthattunk az idősek
világnapja alkalmából.
A novemberi találkozás az
adventi készülődés jegyében zajlott. December 4-én karácsonyi
énekekkel léptünk fel az adventi
műsorban. A következő vasárnap zsíros kenyérrel, teával, süteményekkel kínáltuk a gyertyagyújtásra összegyűlt vendégeket.
A decemberi évzáró klubnapon
iskolások műsorral köszöntöttek bennünket. Kiss Evelin, Kiss
Milán, Kiszely Vince énekekkel, tánccal szerepeltek. Eljöttek
a Luxemburgi Társaság tagjai
is hozzánk, váratlanul, – akik
l00.000,- Ft-ot adtak ajándékba a
klubnak. Karácsonyi dalok éneklésével folytattuk klubestünket.
Köszönjük a Váralja Varrodának, az Önkormányzatnak, a Luxemburgi Társaságnak, a Vértes
Vidékéért Alapítványnak, Király
Imrének, Kaiser Istvánnak, a
pénzbeli segítséget, tagjainknak a
vendéglátáshoz hozott ﬁnom süteményeket, italokat, és nem utolsó sorban aktív munkájukat.
További kellemes találkozásokat kívánunk minden nyugdíjas
klub tagnak!
Csókakő, 2017. február
Klub Vezetősége
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VÉGRE BARKÓCA!
Van úgy, hogy az ember úgy
gondolja tovább ad. Eleget tett
már és itt az ideje átadni a stafétát.
Ő maga belassul és boldogan nézi,
ahogy az ifjabb generáció fut, sőt
rohan tovább a kezében levő stafétával. Aztán egyszer csak a megkezdett nagy loholás közben azt
látja, nincs váltótárs, a következő
kör is az övé. Mert úgy tűnik, ez
még nem a váltófutás.
A Barkócaberkenye Egyesület
ismét elkezdett egy évet. A tavalyi, magunknak tett jókívánságok
beteljesülése már el is kezdődött.
Preszter Gergő után tanáraink családja immár nagycsaláddá nőtte ki
magát. Hiszen egy ködös reggelen
megérkezett Letenyei Zsóﬁ, aki
már a születése utáni pillanatokban elbájolta az embereket. Remélem nem haragszanak a szülők,
de Őt is a barkócás babák közé
soroljuk! Tehát Zsóﬁ a második
kis újszülött, aki bekerült a berkenyések színes kis történelmébe.
..és bizony már újabb kis élet is
kopogtat és készül belépni ebbe a
képbe!
Esemény szerencsére mindig
van a tánccsoportban. Szívesen
vesszük a meghívásokat a helyi
rendezvényekre. Ezt már mindenki tudja és már-már a maga
természetességével kerül fel a
programok plakátjaira a Barkócaberkenye, mint fellépő csoport.
A délelőtti, illetve a kora délutáni
ünnepségekre többnyire a kis (már
nem is olyan kicsi) hajtásainkat
tudjuk mozgósítani. Ám lassanként be kell látnunk férﬁasan-és
örömmel-, hogy a rendkívüli magabiztosságuk, lelkesedésük és a
néptánc iránti szeretetük, bárhol,
bármikor és bármilyen fellépésen
megmutatkozik. Maximális nyugalommal küldjük Őket egy-egy

rendezvényre, hiszen tökéletesen
képviselik azt a bizonyos „barkóca érzést”. Így tettek hajtásaink a
helyi könyvtár ünnepélyes megnyitóján is. A régi könyvtárba sokan jártunk rendszeresen időnként
kedvtelésből, olykor viszont muszájból –a kötelező olvasmányok
miatt. Akkor talán még Zsuzsa
néni sem gondolta volna, hogy
évtizedek múlva az összes könyv
polcra kerül és az Ő egyik unokája
is táncol majd az új könyvtár megnyitóján. Hajtásaink tovább „dolgoznak”, hiszen táncukkal lenyűgözték az Egyetemes Kultúráért
Egyesület kiállítására érkező részt
vevőket, melynek a helyi művelődési ház adott otthont. A megyei
újság munkatársa „Értékőrző közösség”-nek nevezte a rendezvényt, illetve Csókakőt. Be kell
látnunk, joggal tette ezt!
Kissé komolyabb vizekre repítve a tollamat pedig szeretném
felhívni mindenki ﬁgyelmét, hogy
2015-2017 februárjáig hosszabbították meg a Gulag-emlékévet.
A Szovjetunióba hurcolt politikai
foglyok és kényszermunkások
emlékére készült egy táncszínházi előadás MEMENTÓ címmel,
melynek produkciós vezetője a
mi tanár bácsink, Letenyei Gábor.
Maroknyi fölnőtt barkócás indult
Budapestre, hogy megnézzük
ezt a nem mindennapi darabot. A
tánc egy olyan varázslatos eszköz,
amellyel nem is gondolnánk, mi
minden kifejezhető. Bizony, még
a Gulágot megjárt emberek fájdalma, szenvedése, kétségbeesése,
reménye és sajnos nagyon gyakran a halála is. Szívből gratulálunk
a készítőknek, a szereplőknek!
Aki pedig teheti, nézzen utána, hol
láthatnak akár csupán részleteket a
Mementó című táncelőadásból.

Vészesen közeledik végre a tavasz és a Barkócaberkenye hajtásai
egészen megerősödtek. A hajtások
végén pedig, ezen a tavaszon már a
rügyecskék is előbukkantak. Ovis
gyerekekből ugyanis megszületett
a Barkócások legkisebb csoportja,
a mi Rügyecskéink! Kata és Fanni
tanítja Őket nagy-nagy szeretettel
a néptánc szeretetére, gyakorlására és próbálják beléjük csempészni a „Barkócásságot”! Minden érdeklődőt várunk a próbákra!
S ha már beszéltünk a rügyekről, búcsúztassuk el végre valahára ezt a rekordokat döntögető, sarki hideget hozó telet! Ica, nem oly’
régen csatlakozott hozzánk, egészen pontosan a mohai dombtetőről jár Cókakőre táncolni. Meleg
szeretetével és a maga természetességével invitálta a tánccsoport
valamennyi tagját egy kis tikverőzésre, mely egyre népszerűbb, híres népszokás Mohán. Bizony, így
került fel ismét a Barkócaberkenye
a megyei hirlap oldalaira. Egészen
pontosan a címlapra, amint éppen
a mi Annánk menekül a bekormozás elől! (Mely eredetileg az ártó
szellemek és a betegségek távoltartására volt hivatott.) A háttérben
pedig a rögtönzött műsoron nevető
(röhögő) közönség, melynek nagy
részét természetesen a barkócások
teszik ki. A szerepléshez láthatóan
mindenki ért a csapatban! –ezért
vannak velünk! Köszönjük Icának
a vendéglátást és az élményt! Jövőre újra megyünk!
Reméljük, ahogy Annát utolérte a kormozó télriogató, minket is
utolér végre a tavasz. Még el sem
futunk előle! Nőhet a fa, erősödhetnek a hajtások és duzzadhatnak
a kis rügyecskék!
Erdődi Orsolya
a tánccsoport ﬁrkásza
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BORRENDI KRÓNIKA
Bár a korábbi lapszámokban nem
jelentkezett a Szent Donát Borrend,
azt bizonyára többen sejtik, hogy
az egyesület élete nem állt meg, sőt
nem is lassult.
Januárban, mikor a természet
még téli álma közepén sem tart, a
borrend tagjai már újborkóstolókra,
bormustrákra járnak. Házi bormustrát is szerveztünk, ahogy azt a falu
borkészítői már megszokhatták. A
nem túl barátságos évjárat ellenére,
kifejezetten jó borok kerültek az asztalra. Aztán megkezdődött a Borvidéki bormustra, melynek Csókakőn
kívül Csákberény, Mór és Zámoly
is otthont ad. Sok szervezés és még
több munka van egy ilyen rendezvény lebonyolítása során, de a borrend egy összetartó, rutinos csapat,
ahol minden feladatra megvan a
megfelelő, bevált ember. Horváth
Csaba vezette le a mustrát, Végh
György és Margó gondoskodott arról, hogy a sok bortól éhes gyomrok
megnyugodjanak a rakott tányérok
látványától. Bognár Kata és Mónika, Molnár József, Preszter Balázs,
Guszter Gabi, Gabó és Janó, Havasi
Rita és lányai, Szűcs Anna Barbara és Appel Maya gondoskodott a
venégekről. Köszönjük!
A borok minősége és megítélése ezen fórum előtt kicsit más volt,

mint a házi mustra során, de ettől
függetlenül a megkóstolt tételek jelentős részénél tetten érhető a pozitív
irányú változás. Bár volt egy olyan
vélemény is, mely szöges ellentétben
állt ezzel, azt tudni kell és érdemes,
hogy szinte az összes bor olyan tiszta és csillogóan tükrös az év első két
hónapjában, mintha már a nyárban
járnánk. A bormustra másfél évtizede
alatt nagyon sok mindent történt, változott. Új kezelési módszerek, anyagok, szerek, technikai háttér és még
sorolhatnám, hogy mennyi minden
segíti a gazdákat a borok megfelelő
kezelésében. Ezen tényezők mellé
ide kell írnom az őszinte és építőjellegű kritikát is. Ha két jó barát sokáig
iszogatja egymás borát, megszokják,
olyannak, amilyen. A hangulata az
ilyen beszélgetéseknek jó, de a bor
szempontjából nem mutat előre. A
bormustra feladata tehát, hogy fényt
vigyen a „pincevakság” boltívei alá.
Bognár Gábor és a minket sokat segítő, támogató családja, tehát
a Bogi pince adott otthont a januári
rendi gyűlésnek. A februári összejövetelünk házigazdái Vasutáné László Mária, Visegrádi József és Fűrész
György volt. Az elénk hordott ételek
ﬁnomak, a borok erősek, a fogadtatás pedig szívélyes volt mindkét
helyszínen.

Köszönjük, hogy a vendégeik lehettünk.
A 2017-es Csókakői borverseny
április nyolcadikán lesz, szombaton,
délután négy órakor a Faluházban. A
borokat Horváth Csabánál (Kossuth
utca 1.) és Bognár Gábornál (Kossuth 64.) lehet leadni, négy darab
750ml-es palackban, 500 Ft nevezési
díj beﬁzetése mellett. Az eredményhirdetést követően a borosgazdák
vendégeink egy kellemes vacsorára.
A verseny nyílt, bárki kíváncsi a borainkra, szeretettel várjuk. A borral
nem nevező érdeklődők 2000 forint
megﬁzetése mellett kóstolhatnak
negyven vagy akár ötven féle bort.
Természetesen az ár a korábban említett vacsorát is tartalmazza.
Márciusban eljön a jó idő és a
metszés. Hívjuk fel ﬁgyelmét gyermekeinknek, barátainknak a venyigehordás szépségeire úgy, hogy a
munka végeztével gyújtsuk meg a
rakást és együnk meg közösen fél
tábla szalonnát! A sós ételek után
azonban elengedhetetlenen a folyadékbevitel, ezért kérem önöket,
igyanak utána egy jó pohár fröccsöt!

induló, s most újra beszálló Titánok csapata nyerte meg, mögötte a
második helyet a tavalyi bajnok és
egyben címvédő Felvidék szerezte
meg, s megőrizte harmadik helyét
a TBC gárdája. A gólkirályi címet
a Titánokat erősítő Zsolnai Norbert
vihette haza, aki 29-szer zörgette
meg a hálót az ellenfelek kapusai
mögött. Az elmúlt hetekben a következő eredmények születtek:

VI. forduló Téli Kupa 2017. január 29. Titánok – TBC 8 – 4 (2 – 3)
Gólszerzők: Réti Patrik, Zsolnai Norbert (3), Labádi Gábor (3),
Sipos Árpád (TBC öngól) (Titánok) Varga Tóth Sándor (3), Sinka
Roland (TBC)

Egészségükre!
palocsai jenő
krónkás

SPORT
KUPAGYŐZELEMMEL TÉRTEK
VISSZA A TITÁNOK

A végéhez ért a Téli Kupa, a
10. forduló megrendezése után befejeződött Csókakő kispályás téli
labdarúgó bajnoksága. A csapatok
8 mérkőzést játszhattak az elmúlt
fordulókban, összesen 20 mérkőzést bonyolítottak le a rendezők,
ahol a csatárok 175 gólt lőttek. A
bajnoki címet a tavalyi évben nem

VI. forduló Téli Kupa 2017. január 29. Öregﬁúk – Felvidék 0 – 3
(0 – 0)
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Gólszerzők: Elek Ramón, Petruska Dániel, Maxim Dániel (Felvidék)
VII. forduló Téli Kupa 2017.
február 5. Titánok – Felvidék 5 –
1 (2 – 1)
Gólszerzők: Zsolnai Norbert
(2), Stumpf Dániel, Labádi Gábor,
Réti Patrik (Titánok) Mayer Dávid
(Felvidék)
VII. forduló Téli Kupa 2017.
február 5. Öregﬁúk – Vértesalja
Gyermekei 2 – 6 (0 – 3)
Gólszerzők: Rabóczki Zsolt,
Kaiser Tibor (Öregﬁúk) Doktor
Szilárd (2), Zsolnai Richárd (2),
Csapó Alex, Fűrész Krisztián (Vértesalja Gyermekei)
VIII. forduló Téli Kupa 2017.
február 12. TBC – Felvidék 2 – 11
(2 – 2)
Gólszerzők: Jakus Ádám, Lőrincz Dávid (TBC) Petruska Dániel
(4), Borkövi Norbert (5), Kutassy
Barnabás, Koller Gábor (Felvidék)
VIII. forduló Téli Kupa 2017.
február 12. Titánok – Vértesalja
Gyermekei 15 – 1 (2 – 1)
Gólszerzők: Réti Patrik (2),
Zsolnai Norbert (12), Závodi Attila
(Titánok) Csapó Alex (Vértesalja
Gyermekei)
IX. forduló Téli Kupa 2017.
február 19. Felvidék – Vértesalja
Gyermekei 8 – 4 (4 – 0)
Gólszerzők: Petruska Dániel
(3), Borkövi Norbert (2), Szabó
Szilárd (2) Mayer Dávid (Felvidék) Doktor Szilárd (2), Zsovák
Dávid, Zsolnai Richárd (Vértesalja
Gyermekei)
IX. forduló Téli Kupa 2017.
február 19. TBC – Öregﬁúk 6 – 2
(4 – 2)
Gólszerzők: Jakus Ádám, Varga
Tóth Sándor (3), Kaiser Csaba (2)
(TBC) Sági Zoltán (2) (Öregﬁúk)
X. forduló Téli Kupa 2017. február 26. Titánok – Öregﬁúk 15 – 0
(6 – 0)
Gólszerzők: Labádi Gábor (8),
Zsolnai Norbert, Závodi Attila (3),
Stumpf Gábor (3) (Titánok)
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X. forduló Téli Kupa 2017. február 26. Vértesalja Gyermekei –
TBC 2 – 2 (1 – 1)
Gólszerzők: Doktor Szilárd,
Zsolnai Richárd (Vértesalja Gyermekei) Jakus Ádám, Varga Tóth
Sándor (TBC)

A Téli Kupa eredményhirdetését február 26-án vasárnap 11 óra
15 perckor az általános iskolai pályán tartották meg, majd a csapatok
saját Téli Kupa bankettel, ebéddel
zárták le a 39. kiírását a kupának.

A Téli Kupa végeredménye:
M

Gy

D

V

L-K

P

1.

Titánok

8

7

0

1

62-16

21

2.

Felvidék

8

7

0

1

53-19

21

3.

TBC

8

2

2

4

24-38

8

4.

Vértesalja Gyermekei

8

1

3

4

23-45

6

5.

Öregﬁúk

8

0

1

7

13-57

1

Téli Kupa góllövő lista végeredménye:

Gól

1. Zsolnai Norbert (Titánok)

29
19
13
9

2. Petruska Dániel (Felvidék)
3. Labádi Gábor (Titánok)
3. Borkövi Norbert (Felvidék)
Varga Tóth Sándor (TBC)
Doktor Szilárd (Vértesalja Gyermekei)
4. Mayer Dávid (Felvidék)

8
7
6

5. Réti Patrik (Titánok)
6. Zsolnai Richárd, Csapó Alex
(Vértesalja Gyermekei)
7. Maxim Dániel (Felvidék)
Závodi Attila (Titánok)

5

8. Kadlecsik Péter, Rabóczki Zsolt (Öregﬁúk)
Stumpf Gábor (Titánok) Jakus Ádám (TBC)

4

9. Kutassy Barnabás (Felvidék)

3
2

10 Koller Gábor, Elek Ramón, Szabó Szilárd (Felvidék) Magda István,
Csibrik Zoltán, Sinka Roland, Lőrincz Dávid, Kaiser Csaba (TBC) Kalauz László (Titánok) Sági Zoltán (Öregﬁúk)
11 Stumpf Dániel (Titánok) Czira Levente, Kurkó György (Felvidék) Redolﬁ
Dániel, Csöngedi Károly, Kaiser Tibor (Öregﬁúk) Sipos Szabolcs (TBC)
Fűrész Krisztián, Zsovák Dávid (Vértesalja Gyermekei)

1

ön Zsolnai Richárd (Vértesalja Gyermekei)
Sipos Árpád (TBC)

1

Az elmúlt években, amikor lezárult a Téli Kupa akkor mindig itt ezen a helyen azt
szoktam írni, hogy bár véget ért a kispályás foci, a nagy pályán március 12-én elkezdődik a Megyei III. osztályú bajnokság, úgyhogy nem maradunk foci nélkül, hiszen
drukkolhatunk ﬁainkért, akik Csókakőt képviselve küzdenek a bajnoki címért, vagy
a minél jobb helyezésért. Bár a foci a szomszédos településeken elkezdődik, nálunk
sajnos ez a tavaszi bajnoki nyitány nem kerül már megrendezésre. Sajnos felnőtt
csapatunk február 12-én feloszlott és hét játékosunk a Csákberény SE csapatában
folytatja tovább, így a harmadik helyről 24 ponttal várva a folytatást, nem folytatjuk
és a létszámhiány miatt a labdarúgó csapat lényegében feloszlott. A szakvezetésnek
a február 14-én lejáró határidő miatt esélye sem maradt arra, hogy feltöltse a keretet,
s régebbi játékosok bevonásával nem találták értelmét a tavaszi idény folytatásának.
A vezetőség, az elnök egyenlőre a helyén van, az egyesület tovább működik, bízva
abban, hogy a nyáron újra szerveződve, a jövő évi bajnokságba be tudják nevezni
a csapatot. Tiszta szívemből kívánom, hogy így legyen, ám 22 év után újra nincs
Csókakő, 2017. március 1.
futball csapata Csókakőnek.
Fűrész György
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