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Tisztelt Csókakőiek!

A húsvétot követően a majá-
lissal folytatódik községünk ese-
ményeinek sora. Április 29-én a 
tűzoltóink, polgárőreink, sportoló-
ink, barkócásaink és a községgaz-
dálkodási dolgozóink segítségével 
meghoztuk a májfát a pusztavámi 
erdőből. Április 30-án felállítottuk a 
májusfát és 2019. május 11-én újra 
megrendezzük a Majálisunkat, ahol 
a hagyományainkhoz híven lesz-
nek gyerekprogramok, különböző 
kulturális rendezvények. Mindenkit 
szeretettel várunk rendezvényünkre.
Ha május, akkor tűzgyújtási tilalom. 
A helyi rendeletünk szerint szeptem-
ber 15. és április 30. között belterü-
leten 9 órától 17 óráig lehet a csa-
ládi ház környékén keletkező, szá-
raz kerti nyesedéket, és hulladékot 
eltüzelni, ez alól kivétel a vasárnap 
és az ünnepnap. Május 1-től a bel-
területi tűzgyújtásra vonatkozóan, 
szeptember 14-ig teljes tűzgyújtási 
tilalmat vezetünk be. Külterületen a 
tűzgyújtás engedélyhez kötött, azon-
ban itt az országos rendeletek az 
érvényesek. Minden esetben, mikor 
külterületen kívánnak tüzet gyúj-
tani, tüzelni, akkor keressék fel ez-
zel kapcsolatban a tűzoltóság szak-
hatóságát. Kérek mindenkit, hogy 
környezetünk védelme érdekében a 
tűzgyújtással kapcsolatos szabályo-
kat tartsuk be. A kerti munkák másik 
velejárója a kerti gépek használata. 
A képviselő-testület ezen eszközök 
használatával kapcsolatban is alko-
tott rendeletet, hogy elősegítse az 

egymás mellett élés írott és íratlan 
szabályainak betartását. A zajjal járó 
munkákat (pl. betonkeverés, fűnyí-
rás, gépi fűrészelés, stb.) munkaszü-
neti és vasárnapok kivételével 7 óra 
és 20 óra között lehet végezni. Tehát 
itt is vasárnap és ünnepnapon a ker-
ti gépek használata tilos. Hétfőtől, 
szombatig viszont ezen tevékeny-
ség végezhető, amennyiben nem 
ünnepnapra esnek ezek a napok.
A tavalyi évben vált tarthatalanná az 
a rendkívül rossz szokás Csókakőn, 
hogy az autótulajdonosok az utcán 
parkoltatják, tárolják az autóikat, így 
biztosítva a belső udvarban a szabad 
helyet, s elfoglalva az út jelentős 

részét, ezzel is nehezítve a közle-
kedést. Tavalyi évhez képest javult 
a helyzet, ám vannak olyan idősza-
kok, amikor visszatér ez a rendkívül 
balesetveszélyes szokás. Kérem az 
autótulajdonosokat, hogy autóikkal 
az úttest szélét hagyják szabadon, 
gépjárműveikkel az udvarban par-
koljanak. Remélem, mindenki belát-
ja, hogy a közterület és az út széle 
nem garázs, s külön fi gyelmezte-
tés nélkül betartják a szabályokat.
Ezúton is köszönöm a segítségüket!

Csókakő, 2019. április 30.                                                                    
Fűrész György polgármester
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HIVATALI KÖZLEMÉNY

Helyi Választási Iroda 
Csókakő (HVI)

Dr. Klima Olga HVI vezető
Elérhetőségek:

telefon: +36/22-583-021
e-mail cím: 

igazgatas@csokako.hu
címe: 

8074 Csókakő, 
Petőfi  S. u. 3. 

 
A Helyi Választási Iroda a 

csókakői, csákberényi és a sörédi 
választási ügyekben jár el. Az 
európai parlamenti képviselők 
választásának napja2019. május 
26-a vasárnap lesz, reggel 6 órá-
tól este 19 óráig a Csókakői 001-
es szavazókörben lehet szavazni, 
címe: Csókakői Művelődési Ház 
8074 Csókakő, Kossuth Lajos 
utca 41. Mozgóurnát igényelni, 
az erre a célra rendszeresített for-
manyomtatványon lehet,a Helyi 
Választási Irodánál, vagy online 
a www.valasztas.hu honlapon 
ügyfélkapu nélkül 2019. május 
22. 16 óráig, ügyfélkapuval és 
személyesen 2019. május 24-ig 
(péntek) 16 óráig. 

A mozgóurna igénylést, vala-
mint az átjelentkezést online is le-
het intézni, még ügyfélkapu sem 
szükséges hozzá. Azért jó az át-
jelentkezést online intézni, mivel 
nem kell az állandó lakcím sze-
rinti választási irodával felvenni 
a kapcsolatot, itt minden az elekt-
ronikus felületen belül a www.
valasztas.hu honlapon keresz-
tül intézhető. Papíralapon dupla 

munka, és utána járás a mozgóur-
na igénylés és az átjelentkezés is.

Kérjük, hogy amennyiben le-
hetséges a gyors és probléma-
mentes ügyintézés érdekében 
használják az online ügyintézési 
lehetőséget. Köszönjük! Mozgó-
urnát vasárnap is lehet igényelni, 
a HVB-nél, azaz a Helyi Válasz-
tási Bizottságnál a 001-es szava-
zókörben a Csókakői Művelődési 
Házban a 8074 Csókakő, Kos-
suth Lajos utca 41. szám alatt. 
A vasárnapi napon a mozgóurna 
kérést a HVB bírálja el. A HVB 
tagjai: Lőrinczné Végh Mária, 
Harangi Sándorné, Ács Imréné, 
Fűrész Tiborné, Ábele Márton-
né. A választással kapcsolatos 
további információk: www.
valasztas.hu,  www.csokako.hu.

Szavazni csak személyesen a 
fenti címen lehet. Ha nem tud el-
menni, kérheti, hogy az otthoná-
ban szavazzon. A szavazóhelyi-
ség akadálymentesített. Kérjük, 

hogy a szavazáshoz hozza magá-
val a következő érvényes igazol-
ványokat: lakcímigazolvány és 
személyi igazolvány, vagy útle-
vél, vagy vezetői engedély, vagy 
régi, papíralapú személyi igazol-
vány. A régi személyi igazolvány 
lakcímkártya nélkül is érvényes. 
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy 
az igazolványai nem jártak-e le.

Fontos, hogy szavazzunk, és 
részt vegyünk az EU parlamen-
ti választásán, hiszen az európai 
parlamenti képviselők képviselik 
hazánkat az Európai Unióban. Az 
Ön véleménye is számít, hogy ki 
legyen az a 21 magyar képvise-
lő, aki hazánkat képviseli majd 
az Európai Unió parlamentjében. 
A véleményét úgy tudja kifejezni, 
hogy elmegy szavazni.

Csókakő, 2019. május 1.                                                                  

Dr. Klima Olga 
HVI vezető, Csókakő jegyzője

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
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CSÓKAKŐI BORVERSENY 2019
A csókakői gazdák minden évben megmérettetik a tavalyi termésből készült borokat, így történt ez az 
idei évben is. A csókakői borversenyt a Szent Donát Borrend rendezte meg, a Csókakői Művelődési 
Házban, ahová a 32 gazda 50 mintát hoztott el. Az idei évben nyolc aranyérem született, ebből lett egy 
nagyarany, huszonhat minta az ezüstérmet érdemelte ki, tizenkét bronzérmes borunk lett a versenyen, és 
négy minta oklevelet érdemelt ki a bírálóbizottságtól. Ezúton is gratulálunk mindenkinek a részvételhez 
és az elért eredményekhez! Köszönjük, hogy részt vettek a versenyen!

Borász neve Irsz Cím Champ. NagyA. Arany Ezüst Bronz Oklevél

Eisenberger Zsolt 0 1 1 1 0 0
Takács József 8081 Harmat u. 4. 0 0 2 1 0 0
Geszler Családi Pincés 8060 Pince u. 39. 0 0 1 2 0 0
Keszi Tamás 0 0 1 1 0 0
Fürész György 0 0 1 1 0 0
Háhn Mihály 0 0 1 0 0 0
Lincz István 8060 Szent Borbála u. 0 0 0 3 1 0
Horváth Csaba 8074 Kossuth u. 1. 0 0 0 2 0 1
Kiszely Dávid 0 0 0 2 0 0
Szili Sándor 0 0 0 2 0 0
Kiszely Krisztián 0 0 0 1 0 0
Psóra László 8074 0 0 0 1 0 0
Lakatos István 8060 Kert u. 27. 0 0 0 1 0 0
Karger István 0 0 0 1 0 0
Zsipi Gyula 8074 Ady u. 42. 0 0 0 1 0 0
Fürész Cecília 0 0 0 1 0 0
Kaiser Tibor 0 0 0 1 0 0
Ifjabb Fürész György 0 0 0 1 0 0
Palocsai Jen 0 0 0 1 0 0
Jelena László 0 0 0 1 0 0
Szkok Pál 8074 Arany J. u. 9. 0 0 0 1 0 0
Pallag Mihály 0 0 0 0 2 0
Tóth Péter 0 0 0 0 2 0
Pintér János 0 0 0 0 1 1
Iker István 0 0 0 0 1 0
Psóra Krisztina 0 0 0 0 1 0
Fürész Györgyné 0 0 0 0 1 0
Fürész László 0 0 0 0 1 0
Oláh Sándor 0 0 0 0 1 0
Máté József 0 0 0 0 1 0
Palocsainé Fürész Éva 0 0 0 0 0 1
Pisch István 8060 0 0 0 0 0 1
Összesen: 0 1 7 26 12 4

Borászok rangsora - Csókak  2019.04.05. Csókak  2019.04.05. 1 / 1
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Borász neve Irsz Cím Bor neve Évjárat Kat. Pont Érem

Eisenberger Zsolt Királyleányka 2018 1 / 1 94,7 Nagy 
Aranyérem

Geszler Családi Pincészet 8060 Pince u. 39. Zenit 2018 1 / 1 90,3 Aranyérem
Takács József 8081 Harmat u. 4. Irsai Olivér 2018 1 / 1 89,3 Aranyérem
Takács József 8081 Harmat u. 4. Zenit 2018 1 / 1 89,3 Aranyérem
Eisenberger Zsolt Ezerjó 2018 1 / 1 88,7 Aranyérem

Fzerjó 2018 1 / 1 88,7 Aranyérem

Keszi Tamás Sárga muskotály 2018 1 / 1 88 Aranyérem

Háhn Mihály Ezerjó 2018 1 / 1 87 Aranyérem
Karger István Ezerjó 2018 1 / 1 85,3 Ezüstérem

Kiszely Krisztián Kékfrankos- 
Zweigelt 2017 3 / 9 85 Ezüstérem

Lincz István 8060 Szent Borbála u. Ezerjó 2018 1 / 1 85 Ezüstérem
Ezerjó 2018 1 / 1 85 Ezüstérem

Kiszely Dávid Kékfrankos- 
Zweigelt 2018 3 / 9 84,7 Ezüstérem

Bianca 2018 1 / 1 84,7 Ezüstérem
Eisenberger Zsolt Vegyes fehér 2018 1 / 1 84,7 Ezüstérem
Horváth Csaba 8074 Kossuth u. 1. Olasz rizling 2018 1 / 1 84,3 Ezüstérem
Lincz István 8060 Szent Borbála u. Kira 2018 1 / 1 84,3 Ezüstérem

Takács József 8081 Harmat u. 4. Cabernet 
sauvignon 2018 3 / 9 84 Ezüstérem

Lakatos István 8060 Kert u. 27. Pinot blanc 2018 1 / 1 84 Ezüstérem
Geszler Családi Pincészet 8060 Pince u. 39. Irsai Olivér 2018 1 / 1 83,7 Ezüstérem
Szili Sándor Irsai Olivér 2018 1 / 1 83,7 Ezüstérem
Psóra László 8074 Kékfrankos 2017 3 / 9 83,3 Ezüstérem
Horváth Csaba 8074 Kossuth u. 1. Chardonnay 2018 1 / 1 83 Ezüstérem
Geszler Családi Pincészet 8060 Pince u. 39. Chardonnay 2018 1 / 1 82,7 Ezüstérem
Lincz István 8060 Szent Borbála u. Generosa 2018 1 / 1 81,3 Ezüstérem
Jelena László Ezerjó 2018 1 / 1 81,3 Ezüstérem

Generosa 2018 1 / 1 81 Ezüstérem
Szili Sándor Ezerjó 2018 1 / 1 81 Ezüstérem
Kaiser Tibor Vegyes fehér 2018 1 / 1 80,7 Ezüstérem
Keszi Tamás Sauvignon 2018 1 / 1 80,3 Ezüstérem
Zsipi Gyula 8074 Ady u. 42. Ezerjó 2018 1 / 1 80 Ezüstérem
Szkok Pál 2018 1 / 1 79,3 Ezüstérem

Bianca 2018 1 / 1 78,7 Ezüstérem
Kiszely Dávid Vegyes fehér 2018 1 / 1 78 Ezüstérem
Iker István Olasz rizling 2018 1 / 1 74,7 Bronzérem
Psóra Krisztina Kékfrankos 2018 3 / 9 74,3 Bronzérem
Pallag Mihály Vegyes fehér 2018 1 / 1 74 Bronzérem
Lincz István 8060 Szent Borbála u. Merlot rozé 2018 2 / 5 73,7 Bronzérem

8074 Arany J. u. 9.
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Május 1-én, szerdán kerül meg-
rendezésre a magyaralmási sport-
pályán a lelkipásztori körzet Hit-
tanos Futball Kupája, 14 csapat 
részvételével. Köszönjük előre is 
a szervezést!

Bodajk

Kérjük híveink segítségét, 
szombati napokon délután 4 
órától templomtakarításban. A 
felújításérinti a templomteret, 

EGYHÁZI HÍREI

Borász neve Irsz Cím Bor neve Évjárat Kat. Pont Érem

Máté József 2018 1 / 1 73,7 Bronzérem

Pallag Mihály Meggybor 2018 61 72,7 Bronzérem
Oláh Sándor Vegyes fehér 2018 1 / 1 72,3 Bronzérem

Ezerjó 2018 1 / 1 70 Bronzérem
Tóth Péter Vegyes fehér 2018 1 / 1 69,3 Bronzérem
Pintér János Arany sárfehér 2018 1 / 1 68,3 Bronzérem

Vegyes fehér 2018 1 / 1 64 Bronzérem
Tóth Péter Túrán 2018 3 / 9 62,3 Bronzérem
Pintér János Vegyes vörös 2018 3 / 9 56 Oklevél
Palocsainé Fürész Éva Bianca 2018 1 / 1 51,7 Oklevél
Horváth Csaba 8074 Kossuth u. 1. Szürkebarát 2018 1 / 1 50 Oklevél
Pisch István 8060 Chardonnay 2018 1 / 1 50 Oklevél

melyet szombati napokon kell 
takarítanunk a hétvégi liturgiák 
végzéséhez.

Amai vasárnap búzaszente-
lést tartunk Szent Márkhoz kötő-
dően; délután 4 órakor a Csókakői 
vasúti megállónál lévő kőkereszt-
nél imádkozunk a jó termésért.

Magyaralmás

Húsvétot követően a péntek 

esti szentmiséket és a szombati 
esti szentórákat este 7 órai kez-
dettel imádkozzuk.

Csókakő

A jövő vasárnap templo-
munkban lesz a lelkipásztori kör-
zet bérmálása, ezért kivételesen a 
vasárnapi szentmisét fél 10 órakor 
kezdjük, és a héten a csütörtöki 
szentmise a bérmálkozók próbá-
ja, gyóntatása miatt elmarad.

Dátum Helyszín Esemény

11.00 Magyaralmás

16.00 Búzaszentelés OA

16.00 Bodajk kegytemplom

09.30 Iszkaszentgyörgy Szent György-napi ünnepi szentmise, utána ökumenikus 
imádság a grófi kriptában MT

1. sze. 09.00 Magyaralmás futballpálya Hittanos Futball Bajnokság
2. cs. 17.00 Bérmálkozók gyónása, vizsga, próba MT-OA-HJ
4. szo. 18.00-20.00 Bodajk Jegyesoktatás MT
5. v. 09.30 Bérmálás

Közös programok

április

28. v.

május

„Én Uram és én Istenem!  Jn 20,28
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EGYHÁZI HÍREK

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspök beszéde-
iből (Sermo 8 in octava Paschae 
1, 4: PL 46, 838. 841)

Új teremtmény Krisztusban

Hozzátok szól beszédem, akik 
most született gyermekek vagy-
tok, Krisztusban kicsinyek, az 
Egyház új hajtásai, kik az Atya 
kegyelme, az Anyaszentegyház 
termékenységének bizonyságai 
vagytok, szent sarjadék, új csa-
pat, megtiszteltetésünk virága és 
munkánk gyümölcse, örömünk 
és koszorúnk vagytok mind, akik 
itt álltok az Úrban.Apostoli sza-
vakkal fordulok hozzátok: Ölt-

sétek magatokra Urunkat, Jézus 
Krisztust, és ne dédelgessétek 
testeteket, nehogy bűnös kíván-
ságokra gerjedjen (Róm 13, 14), 
hogy az életben is felöltsétek azt, 
akit a szentségben felöltöttetek… 
Ma van újjászületéstek nyolcadik 
napja; ma kapjátok meg hitünk 
látható jelét, miként az ősatyák 
korában is a testi születés nyol-
cadik napján volt a körülmetélés. 
Ezért maga az Úr is testi halálá-
val magát kiüresítette, és ugyan-
abban a testében – amely többé 
már meg nem hal – feltámadt, és 
a vasárnapi napot megpecsétel-
te a saját feltámadásával. Ez a 
nap a szenvedése utáni harmadik 
nap, a napok sorrendjében pedig 

szombat után a nyolcadik nap, 
vagyis a hét első napja.Ezért ti 
is, mivel megkaptátok ezt a szent-
séget, és a Szentlélek foglalóját 
is lelketekbe vettétek, még nem a 
teljes valóságban, de már a biz-
tos reményben, ha feltámadtatok 
Krisztussal, keressétek, ami fönt 
van, ahol Krisztus ül az Isten 
jobbján. Ami ott fönt van, arra 
legyen gondotok, ne a földiekre. 
Hiszen meghaltatok, és életetek 
Krisztussal el van rejtve az Isten-
ben. Amikor majd Krisztus, a ti 
életetek megjelenik, vele együtt ti 
is megjelentek dicsőségesen 

(Kol 3, 1-4).

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

KIS HÍJÁN

A május 9-i győzelem napi 
megemlékezésekhez közeled-
ve, a különböző ismeretterjesztő 
csatornákon, egyre gyakrabban 
láthatunk dokumentumfi lmeket 
a II. Világháború borzalmairól, 
a zsidók szenvedéseit bemutató 
összeállításokból. Ám a zsidóság 
üldöztetése nem ekkor kezdődött, 
ebben az időszakban inkább ekkor 
csúcsosodott ki, s nyilván a náci 
Németországot nem menti fel ez 
a tény, ugyanakkor ne felejtsük el 
azt sem, hogy a cári Oroszország 

indította el azt a folyamatot, ami 
a végén a holokauszt borzalmai-
ban torkolott.

 A XIX. század második 
felében állandó életveszélyben 
éltek a zsidók a cári Oroszország-
ban. Az egymást követő pogro-
mok során felgyújtották házaikat, 
kifosztották üzleteiket és lakása-
ikat, sokszor pedig életüket sem 
kímélték, gyermekeiket, asszo-
nyaikat kegyetlenül meggyilkol-
ták. Az orosz állam rendvédelmi 
szervei pedig közömbösek voltak 

ezekkel az atrocitásokkal szem-
ben.

Nem lehet tehát csodálkozni 
azon, hogy Oroszország lengyel 
tartományából a szomszédos Né-
metországba, főképpen pedig a 
biztonságot adó Osztrák-Magyar 
Monarchiába menekültek a sze-
rencsétlen, elkeseredett zsidók. 
Először az Osztrák-Magyar Mo-
narchia tartományába Galíciába 
menekültek, onnan aztán Ma-
gyarországra települtek, s mivel 
a kereskedelem fejlesztésében 
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A VALLÁS

részt vettek, befogadtuk őket, s 
liberális törvényeink biztonságot 
jelentettek számukra. A már ko-
rábban is hazánkban élő zsidók 
ekkor már annyira asszimilálód-
tak, hogy közülük sokan a képvi-
selőházba is bejutottak. A zsidók 
tömeges bevándorlását viszont 
– elsősorban a korábbi nemesség 
– a nemzet jövője szempontjá-
ból aggasztónak találta, s nálunk 
is megjelent az antiszemitizmus. 
Liberális és magukat nemzetinek 
valló, - de antiszemita – pártok 
kerültek szembe a képviselő-

házban egymással, s bár egymás 
közötti vitáik élesek voltak, ettől 
függetlenül mindig a törvényes 
keretek között mozogtak. Nem 
átallottak egymást faji önérzetük-
ben sértegetni, de ezek a sértések 
is sokszor kedélyesek voltak.

 Egy alkalommal az egyik 
antiszemita képviselő szólalt fel, 
s azzal vádolta a liberálisokat, 
hogy kozmopoliták is. Erre felállt 
a liberálisok soraiból egy zsidó 
képviselő, válaszolt képviselőtár-
sa vádjaira, s beszédét a követke-
ző szavakkal fejezte be:

- „Mit gondol tisztelt kép-
viselőtársam, én nem vagyok, 
olyan magyar ember, mint Ön?”

- „Kis híján!” – jött az 
azonnali válasz.

Hát innen a cikkem címe, hogy 
Kis híján, sok minden csak ezen a 
pici különbségen múlik, ám azt 
megállapíthatjuk, és leszögezhet-
jük, hogy soha többé háborút, s 
ennyi borzalmat hozó szenvedést, 
melyet volt alkalmam túlélni. De 
azt is kis híján sikerült, hát igen, 
ennyin múlik az élet!

Dunka Sándor

Kedves Olvasó! Azért írom 
csupán ezeket a cikkeket, mert 
őszintén vágyok arra, hogy so-
kan átéljék Istennek azt a fajta 
érintését, amilyent én is kaptam 
Tőle. Korántsem voltam, sem 
nem vagyok szent életű. Amikor 
viszont az Úr 2016. év őszén el-
vezetett a Hit Gyülekezetébe, rá 
kellett, hogy jöjjek: itt valóban 
Ő az Úr. Márpedig ahol Ő az Úr, 
ott a szabadság! Akármennyire is 
volt eleinte furcsa, szokatlan, za-
varó egyes emberek reakciója az 
Úr jelenlétében, hamar átéltem én 
is, hogy milyen az, amikor Isten 
kegyelméből megszabadulha-
tunk, ha átadjuk az életünk fölött 
az irányítást. Nem kellett éveket, 
sőt még hónapokat se várjak, 
hogy tapasztaljam: a Mindenható 
az Ő erejével be tud nyúlni a leg-
inkább félresiklott élethelyzetek-
be is. Viszont Ő nemcsak, hogy 
megakadályozza a további ka-
tasztrófákat, hanem a vonatunkat 
(vagyis az életünket) a pályára 
helyezve újra segít elindítani azt, 

sőt úgy felszereli, hogy a miénk 
lesz a világon a legszebb és leg-
gyorsabb vonatok egyike, hogy 
aztán a fényével mások számára 
is mutassuk a helyes utat a sötét-
ségben. Esetemben - számomra 
az Úr után a második legfonto-
sabb - a Családom menekült meg 
a széteséstől. Sőt, nemcsak hogy 
nem esett szét, de úgy megáldott 
bennünket Isten, hogy a Felesé-
gemmel jobban megértjük és sze-
retjük egymást, mint valaha, és a 
meglévő két gyermekünk mellett 
még egy ikerpárral is bővül a csa-
ládunk. Dicsőség Istennek!

Amikor az Egyesült Államok-
ban Abraham Lincoln kiadta a 
fekete bőrű rabszolgák felszaba-
dításáról szóló nyilatkozatot, az 
még nem eredményezte automa-
tikusan, hogy a rabszolgák szaba-
dok. A gazdáik aligha engedték 
el őket önszántukból. Ezeknek a 
személyeknek egyenként (vagy 
épp csapatosan) kellett felszaba-
dítaniuk magukat a nyilatkozatra 
hivatkozva, így hozva érvénybe a 
saját életükben az elnökrendele-
tét. Ezek az emberek hitték, hogy 
a szabadság rájuk személy szerint 

is vonatkozik, és a hitük alapján 
cselekedtek is.

Ugyanígy van lehetőségünk 
hinni annak a felszabadító nyilat-
kozatnak, amely az egész emberi-
ség számára szól és amely e világ 
urának, a Sátánnak a fennhatósá-
gából szabadított meg bennünket 
(múlt idő!). Az Evangéliumról 
van szó, melynek jelentései: jó 
hír, örömhír, győzelmi hír. Azért 
győzelmi, mert amikor Jézus 
Krisztus bemutatta a Golgotán a 
megváltást, miután kiitta a kese-
rűség poharát, ezt mondta: 

„Mikor azért elvette Jézus az 
ecetet, monda: Elvégeztetett! És 
lehajtván fejét, kibocsátá lelkét”

János 19:30
Vagyis a megváltás, a felsza-

badítás elvégeztetett! A legfel-
sőbb hatalom, a Mindenható Isten 
rendelkezett a mi szabadításunk 
felől, vagyis lefegyverezte a Sá-
tánt és csapatát, diadalt aratott 
felette Jézus! Dicsőség Istennek, 
ez az élet értelme, hogy újra él-
hetünk Isten jelenlétében, sze-
mélyes kapcsolatban Ővele, aho-
gyan Ádám és Éva élt. És az ajtó, 
amelyet a Messiás nyitott meg, 
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már 2000 éve nyitva áll.
Akkor tehátautomatikusan 

szabad ember lennél? Hála Is-
tennek, ez azért nem így megy. 
Ugyanis minden törvény élet-
belépésének van egy törvényes 
rendje. Isten az Újszövetségben 
kijelentette ezt a törvényes mó-
dot: 

„Mert ha a te száddal vallást te-
szel az Úr Jézusról, és szívedben 
hiszed, hogy az Isten feltámasz-
totta őt a halálból, megtartatol. 
Mert szívvel hiszünk az igazság-
ra, szájjal teszünk pedig vallást az 
üdvösségre.”  Róma levél 10:9-10 

Na, de hogyan tehetnénk val-
lást arról, akiről nem halottunk, 
és hogyan hallanánk prédikátor 
nélkül?

Nagyon fontos - ahogyan azt 
már az előző cikkemben kifejtet-
tem -, hogy a maga módja keresz-
ténységnek nincsen bibliai alapja. 
Nem tudjuk önmagunkat fölsza-
badítani, csak Isten tud bennün-
ket. Illetve Ő már felszabadított 
a Fia, Jézus Krisztus által, más 
kérdés, hogy mi ezt elfogadjuk-e 
a saját életünkre nézve?

Mert ott, ahol az Ő szelleme az 
Úr, ott van a szabadság. Vagyis a 
szabadságunkhoz vezető út része 
egy olyan hely, ahol Isten szelle-
mét tették Úrrá, és nem emberi 
okoskodásokat. Én személy sze-
rint hétről hétre átélem, ahogy az 
Úr vezet, bátorít, útbaigazít, javít 
vagy csak egyszerűen megérint 
és volt, hogy meggyógyított több-
ször is. Ott, ahol így gondoskodik 
valaki az emberről, hát nem len-
nék önmagam ellensége, ha nem 
járnék oda rendszeresen?! Félre-
értés végett, nem emberek gon-
doskodnak rólam, a szolgálóknak 
fogalmuk sincs az én aktuális ba-
jaimról, kérdéseimről, egészség-
ügyi vagy anyagi helyzetemről. 

Isten viszont Mindenható, vagyis 
az Ő keze mindenhova elhat.Isten 
országa ugyanis erőben áll és nem 
beszédben. Az Ő keze erejével el-
hat még a velők megoszlásáig is.

„Mert az Istennek beszéde élő 
és ható, és élesebb minden kétélű 
fegyvernél, és elhat a szívnek és 
léleknek, az ízeknek és a velők-
nek megoszlásáig, és megítéli a 
gondolatokat és a szívnek indula-
tait. És nincsen oly teremtmény, 
amely nyilvánvaló nem volna 
előtte, sőt mindenek meztelenek 
és leplezetlenek annak szemei 
előtt, akiről mi beszélünk.

Lévén annakokáért nagy fő-
papunk, aki áthatolt az egeken, 
Jézus, az Istennek Fia, ragasz-
kodjunk vallásunkhoz.Mert nem 
oly főpapunk van, aki nem tud-
na megindulni gyarlóságainkon, 
hanem aki megkísértetett min-
denekben, hozzánk hasonlóan, 
kivéve a bűnt.Járuljunk azért bi-
zodalommal a kegyelem királyi 
székéhez, hogy irgalmasságot 
nyerjünk és kegyelmet találjunk, 
alkalmas időben való segítségül.”   
Zsidó lev. 4:12-16

El is jutottunk az aktuális té-
mánkhoz: „ragaszkodjunk vallá-
sunkhoz” - mit is jelent a vallás?

A Zsidókhoz írt levél 3:1 a ke-
reszténységet vallásnak nevezi. 
Az itt használt szó eredeti (görög) 
jelentései: megvallás, egyetértés.

A vallásunk tehát az egyetér-
tésünk kifejezése egy adott hitről. 
Az, hogy a hitünk mire irányul 
(részletesebben lásd az előző lap-
szám cikkében), gyakorlatilag 
egyéni döntésünk és felelőssé-
günk. Amilyen viszont a hitünk, 
olyan lesz a vallásunk is, vagyis 
amit vallunk, megvallunk, beszé-
lünk, de a magam részéről a cse-
lekedeteket is ide sorolom, hiszen 

a tetteink is elárulnak bennünket. 
Amin mindig elcsodálkozom 

az az, hogy mennyi ember állít-
ja magáról, hogy ő keresztény 
vallású. Márpedig, ha keresztény 
vallású (vagyis Isten beszédével 
egyetért), akkor ahhoz hogy köt-
hető az átkozódás, a kárhoztató, 
vádló beszéd, a pletykálás, a má-
sikról a rossz feltételezés?

Nagyon veszélyes csapda - 
gyakorlatilag bármely felekezetet 
tekintve - a vallásos büszkeség, 
amely pozícionál, lehord, vádol, 
kárhoztat, szid, uszít, hibáztat, 
félrevezet és háborút nemz. Mi-
lyen érdekes, hogy a Sátán egyik 
neve, a Diabolosz-nak is pont 
ezek a tevékenységek a nevének 
a jelentései.

Vagyis ne gondolja senki, 
hogy a Sátán nem létezik és nem 
lenne valóságos ellenség. Persze 
kinek ellenség, kinek pedig ura, 
mert Jézus is megmondta, hogy 
vagy az egyik urat szeretjük és a 
másikat megvetjük, vagy fordít-
va. Vagyis az ember szolga! Ha 
nem tér meg Istenhez, úgy e világ 
urának, az Ördögnek a kezében, 
illetve uralma alatt marad. Amint 
viszont elkezdi az életét Isten be-
szédével harmóniába hozni és az 
Igét helyesen megvallani, akkor 
fog tudni felszabadulni különbö-
ző sátáni kötelékek alól. 

Annak az embernek, aki ke-
reszténynek vallja magát és köz-
ben helytelenül (Isten Igéjével 
ellentétesen) szól, cselekszik mi-
nimum megtérésre van szüksége 
a „holt cselekedetekből” - vagyis 
olyan tevékenységek, amelyek 
sem a saját sem mások életét nem 
építik, illetve amelyek nem az 
üdvösségre, hanem a kárhozatra, 
a halálra visznek. 

„Mert a föld, amely beissza a 
gyakorta reá hulló esőt és hasz-
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nos füvet terem azoknak, akikért 
műveltetik, áldást nyer Istentől; 
Amely pedig töviseket és bojtor-
jánokat terem, megvetett és közel 
van az átokhoz, annak vége meg-
égetés.”   Zsidó levél 6:7-8

Fontos tehát a rendszeres ige-
hallgatás és igeolvasás ahhoz, 
hogy hasznos (nem szép vagy 
mutatós, hanem olyan, amely 
használható, megemészthető) 
táplálékot tudjunk másoknak is 
adni, az ő építésükre és nem pe-
dig rombolásukra.

„Ugyanerre pedig teljes igye-
kezetet is fordítván, a ti hitetek 
mellé ragasszatok jó cselekedetet, 
a jó cselekedet mellé tudományt, 
A tudomány mellé pedig mérték-

letességet, a mértékletesség mellé 
pedig tűrést, a tűrés mellé pedig 
kegyességet, A kegyesség mellé 
pedig atyafi akhoz való hajlandó-
ságot, az atyafi akhoz való hajlan-
dóság mellé pedig szeretetet. Mert 
ha ezek megvannak és gyarapod-
nak bennetek, nem tesznek titeket 
hivalkodókká, sem gyümölcstele-
nekké a mi Urunk Jézus Krisztus 
megismerésére nézve. Mert aki-
ben ezek nincsenek meg, az vak, 
rövidlátó, elfelejtkezvén a régi 
bűneiből való megtisztulásáról. 
Annak okáért, atyámfi ai, igyekez-
zetek inkább a ti elhívatástokat és 
kiválasztatásotokat erőssé tenni; 
mert ha ezeket cselekszitek, nem 
ütköztök meg soha.”

Péter 2. levele 1:5-10
Vagyis röviden: a fentiek alap-

ján igyekezzünk a saját, Istentől 
rendelt feladatunkat elvégezni és 
erre összpontosítsunk, ellenke-
ző esetben megtisztulásra, azaz 
megtérésre van szükségünk. 
Vagyis a régi elhagyására és az új 
elkezdésére. Hogy milyen legyen 
az az új? Abban választ nyújt Is-
ten igéje. Ugyanakkor mielőtt a 
Bibliát a kezünkbe vennék, javas-
lom Isten szolgáival való kapcso-
latfölvételt, nehogy helytelenül 
értelmezzünk egyes részeket.

A bibliai idézeteket Károli for-
dításból vettem.   
    PA

SPORT HÍREK

II.CSÓKAKŐI 
ASZTALITENISZ 
HÚSVÉT KUPA 2019

A verseny célja: Csókakő Asz-
talitenisz Bajnokságban részt 
vett érmes helyezettek meghívá-
sos kupája. A kiválasztás módja: 
az utóbbi négy év  2019, 2018, 
2017, 2016 férfi  és felnőtt, vala-
mint a pároskategóriában részt 
vevő első három helyezett játé-
kosok meghívása. Címvédő: Ki-
szely Krisztián volt, aki 2018-ban 
elsőként hódította el a kupagyő-
zelmet jelentő trófeát.

Pálfi  Tímea, Csöngedi Máté, 
Csöngedi János, Kis Miklós, Vass 
Zoltán, Kiszely Dávid,Szatzger 
Tibor, Kiszely Krisztián, Ki-
szely Vince, Végh Gyula, Fűrész 
György, Vass Sándor,Szabó Ba-
lázs, Fehér Georgina, Fehér And-
rás, Nagy Gábor, Szatzger Ádám 
kapott meghívót a versenyre.

II.CSÓKAKŐI ASZTALI-
TENISZ HÚSVÉT KUPA ren-
dezője: CSÓKAKŐ KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT volt.

Védnök: Fűrész György pol-
gármester, és a Csókakő Községi 
Önkormányzat

Versenybizottság elnöke: Mol-
nár Istváncímzetes testnevelő, a 
versenybizottság további tagjai: 
Fűrész György és Végh Gyula.

A rendezvényt a Csókakői Mű-
velődési Házban rendezték meg. 
Két ping-pong asztalon folytak 
a versenyek, illetve egy tartalék 
pályát is biztosítottak a rendezők.

A rendezvényt 2019. április 
20-ánhúsvét szombaton rendez-
ték meg, reggel 8 órától egé-
szen12 óráig tartottak a meccsek. 
A versenyre a meghívott tizenhét 
versenyzőből tízen fogadták el a 
meghívást. A helyezéseket a több 
nyert mérkőzés döntötte el. Azo-
nos pontszám esetén az egymás 

elleni eredmény döntött. Ameny-
nyiben körbeverés van az azonos 
pontszámú versenyzők között, 
úgy a nyert és a veszített szettek 
különbsége dönti el a helyezések 
sorsát. Az egymás elleni ered-
mény döntött Kiszely Dávid és 
Kiszely Vince között. S a kupa-
tabella végén az utolsó három he-
lyezett között a körbeverés miatt 
az egymás elleni eredményt nem 
lehetett fi gyelembe venni, így a 
győztes szettek és a vesztes szet-
tek döntötték el, hogy a játékosok 
hányadikak lettek.

A következő versenyzőkből 
állt össze a mezőny: Csöngedi 
János, Csöngedi Máté, Fűrész 
György, Kis Miklós, Kiszely Dá-
vid, Kiszely Krisztián, Kiszely 
Vince, Pálfi  Tímea, Vass Sándor, 
Végh Gyula. 

A Húsvét Kupán a legfi atalabb 
versenyző Kiszely Vince volt, 
aki Csókakő többszörös ifjúsági 
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bajnoka. Mindenki nagy megle-
petésére, a fi atal Kiszely Vince 
jól boldogult a felnőtt mezőny-
ben és nagyon szép eredményt ért 
el. Egyetlen női versenyzőként 
Pálfi  Tímea a középmezőnyben 
végzett, helyt állt a férfi  verseny-
zőkkel szemben, végig nagyon 
ügyesen játszott, nem csak a 
versenyeknél, hanem a foglalko-
zásoknál is számíthatunk a rész-
vételére. A legidősebb versenyző 

Kis Miklós volt, aki úgy tűnik, 
hogy nem csak a sakkban, ám a 
ping-pongban is az élen jár, hi-
szen a bajnoki cím mellé, az idei 
évben a kupagyőzelmet is elérte a 
senior korú versenyző, méghozzá 
úgy, hogy nem akadt legyőzőre. 
Csöngedi Máté lett a második, és 
Csöngedi János pedig a harma-
dik helyen fejezte be a kupaküz-
delmeket. A Húsvét Kupa vég-
eredménye az első három hely 

tekintetében, lényegében a felnőtt 
bajnoki végeredményt ismétel-
te meg. Ezúton is gratulálunk 
a helyezetteknek, és azoknak a 
versenyzőknek, akik részt vettek 
ezen a megmérettetésen, min-
denki győztes volt ezen a napon, 
hiszen a mozgás, a sport az ilyen 
versenyek igazi jutalma! 

A Csókakői Asztalitenisz 
Húsvét Kupa 2019 
végeredménye:

M Gy D V G-V P

1. Kis Miklós 9 9 0 0 18-3 9
2. Csöngedi Máté 9 8 0 1 17-2 8
3. Csöngedi János 9 6 0 3 14-6 6
4. Kiszely Krisztián 9 6 0 3 12-6 6
5. Pálfi Tímea 9 5 0 4 10-10 5
6. Kiszely Vince 9 4 0 5 8-13 4
7. Kiszely Dávid 9 4 0 5 9-10 4
8. Vass Sándor 9 1 0 8 5-16 1
9. Végh Gyula 9 1 0 8 3-16 1
10. 9 1 0 8 2-16 1

Nem sikerültek a 
bravúrok

Az elmúlt hetekben tovább 
folytatódott a küzdelem a minél 
jobb helyezésért. A csapatunk a 
hatodik helyet ostromolja, ám ah-
hoz, hogy a kezünkben maradjon 
a sorsunk, kellettek volna a bra-
vúrok. Ám a csapatunk a máso-
dik helyezett Söréd ellen, és az 
elsőIszkaszentgyörgy ellen elve-
szítettük a mérkőzéseket. Mind-
két esetben megmutatkoztak még 
a különbségek a csapataink kö-
zött. Ettől függetlenül nincs elke-

seredettség a csapatban, vezető-
ségben és a drukkerekben, hiszen 
látható az elmúlt hetekben az a 
fejlődés, ami reményt adhat arra, 
hogy Csókakőhöz méltó helyen 

fejezhessük be a bajnokságot, ám 
ez nem könnyű feladat a tizenkét 
csapatos bajnokságban. Bízunk 
abban, hogy a hátralévő három 
fordulóban sikerrel járunk majd. 

Csókakő, 2019. április 30. Fűrész György
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A következő eredmények szület-
tek az elmúlt hetekben:

Megyei III. osztályú bajnok-
ság 17. forduló 2019. április 14.

Sárkeresztes - Csókakő 1 - 3 
(1 - 1) 60 néző

Gólszerzők: Imre Richárd 
Zoltán 43’ (Sárkeresztes)

Udvari Martin 42’, Réti Erik 
54’, Szabó Szilárd 57’ (Csókakő)

Megyei III. osztályú bajnok-
ság 18. forduló 2019. április 21.

Csókakő-Sárszentmihály 3 - 3 
(1 - 1) 110 néző

Gólszerzők: Udvari Martin (2) 
45’, 89’, Szabó Szilárd 52’ (Csó-
kakő) Szilágyi László 40’, Kiss 
Ádám 49’, Mayer György 84’ 
(Sárszentmihály)

Megyei III. osztályú bajnok-
ság 18. forduló 2019. április 28.

Iszkaszentgyörgy – Csókakő 
6 – 0 (3 – 0) 100 néző

Gólszerzők: Stumpf Szabolcs 
13’, Nyers Zsolt 32’, Hollósi Ist-
ván 43’, Balla Tamás (3)52’, 67’, 
71’ (Iszkaszentgyörgy)

 Csókakő jelenleg a 18 
ponttal a 7. helyen áll. A bajnok-
ságból még három forduló van 
hátra. Mindhárom mérkőzés na-
gyon fontos a csapat számára, 
hiszen ezeknek a mérkőzéseknek 
a megnyerésével lehet a közép-
mezőnyben befejezni a bajnok-
ságot. Május 5-én itthon játszunk 
a Videoton Baráti Kör ellen a 20. 
fordulóban, ők jelenleg a harma-
dik helyen állnak. A Videoton el-
leni győzelem igazi bravúr lenne 
a csapat részéről tekintve, hogy 
a kis Vidi a bronzérmes helyen 

áll, és a bronzéremért harcol. A 
következő fordulóban idegenben 
fogunk játszani az utolsó helyen 
álló Tác-Csősz otthonában, akik 
mindig nehéz ellenfélnek bizo-
nyultak, s biztosak vagyunk ben-
ne, hogy a számukra szokatlan 
utolsó helyen mindent megtesz-
nek majd a 21. fordulóban má-
jus 12-én, hogy kedvünket szeg-
jék, ám bízunk a fi ainkban, hogy 
helytállnak, s hozzák a kötelező 
formát. Az utolsó fordulóban itt-

hon május 19-én a 22. fordulóban 
rangadót játszunk a szomszéd 
falu csapatával a Csákberény SE-
vel. Ez a mérkőzés mindig három 
esélyes, formától, helyezéstől 
függetlenül. Bízunk benne, hogy 
ezen a meccsen is siker koronáz-
za az erőfeszítéseinket. Szeretet-
tel várjuk drukkereinket mérkő-
zéseinkre! Hajrá Csókakő!

Csókakő, 2019. május 2.                                                            
Fűrész György
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