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Tisztelt Csókakőiek!

Köszönjük a választópolgá-
rok részvételét az önkormányzati 
választásokon, köszönjük a bi-
zalmat, és a szavazatokat. A vá-
lasztáson 1208 szavazóból 506-
an éltek a szavazati jogukkal, így 
41,88 %-os részvétel mellett a 
következő eredmény születetett:

I. Fűrész György polgármester 
456 szavazat

Képviselők:

1. Palocsai Jenő 322 szavazat
2. Weiger Lajos 313 szavazat
3. Zsipi Gyula 306 szavazat
4. Lévai Ildikó 281 szavavazat
5. Jelena László 277 szavazat
6. Bognár Gábor 259 szavazat
7. Bócz Éva 244 szavazat
8. Cseh Attila 232 szavazat

A Csókakői Képviselő-testület 
2019. október 24-én megalakult, 
a testület Bognár Gábort újra 

alpolgármesternek választotta, 
az Ügyrendi Bizottság elnöke 
Palocsai Jenő lett, a bizottság 
tagjainak: ZsipiGyulát és Jelena 
Lászlót választották meg. 

Ezúton is gratulálok a megvá-
lasztott képviselőknek, a leköszö-
nő képviselőknek, pedig köszö-
nöm a község érdekében eddig 
elvégzett munkát!

Csókakő, 2019. október 25.                                       
Fűrész György polgármester
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Egész hétvégén át tartott a 21. 
alkalommal megrendezett Csókakői 
Várjátékok. Pénteken teltházas Lord 
koncert adta meg az alaphangot 
a 20. éves fennállását ünneplő ren-
dezvényen, míg szombaton kulturá-
lis műsorok, harci bemutatók sora 
szórakoztatta a közönséget. A Csóka-
kői Várjátékokat Csókakő 700 éves 
megalapításának emlékére alapítot-
ták meg 1999-ben. Csókakőt 1299. 
szeptember 1-én kelt, a pécsi kápta-
lannak írott levélben említik előszőr. 
A várostrom 1601-es Csókakői-
Sárréti Csatának állít emléket, ahol 
a török végvári seregek és a magyar 
ostromló csapatok küzdöttek meg. A 
rendezvényen több a várban egykor 
szolgáló nemzetiségű küldöttség is 
megjelent, a lengyel testvértelepülé-
sünk Byczyna középkori várlovag-
jai is bemutatót tartottak Csókakőn. 
Most 332 év után először érkezett 
hivatalos török vendég küldöttség a 
várhoz Yakup Gül vezetésével.

A két évtizede zajló Csókakői 
Várjátékok idei programjain, ezrek 
fordultak meg a megye egyetlen 
fennmaradt középkori kővára alatt. 
Már a Lord együttes koncertje is 
megtöltötte a rendezvényteret pénte-
ken este. A szombat esővel indította 
a reggelt, így félő volt, hogy nem 
lesz majd jelentős az érdeklődés a 
rendezvény iránt, ám a gyanú nem 
igazolódott be. Már tíz órakor szép 
számú közönség gyűlt össze a ka-
putorony előtti barbakánban, hogy 
tanúi legyenek annak, ahogy Fűrész 
György, a település polgármestere 
megnyitja a várjátékokat. Az ágyú-
lövések után, megnyílt a várkapu, 
majd megkoszorúzták egykori vár-
nagyunk Nádasdy Ferencnek, a Fe-
kete Bégnek a szobrát, majd a vár 
1601-es visszavételében jelentős 
szerepet játszó Brindisi Szent Lő-

rincnek az emlékművét.A vár alatti 
Várszínpadon, majd a bajvívótér-
nek berendezett Nagy-Magyaror-
szág téren is, megnyitásra kerültek 
a várjátékok. Délben megtörtént az 
első ostrom-játék, ahol a magyarok 
próbálták bevenni a várat. Az első 
nekirugaszkodás olyannyira nem 
sikerült, hogy nemcsak, hogy nem 
tudták a befészkelt törököt Juszuf 
pasával, és Hasszán dizdárral együtt 
kiűzni, de utánpótlás is érkezett. A 
YunusEmre Török Kulturális Intézet 
képviselői látogatták meg ugyanis 
a várat, annak szívében a nemrég 
feltárt mecset roppant falait, majd a 
kápolnát, amit őseik valaha kovács-
műhellyé alakítottak át.A Csőszi 
Hagyományőrző Egyesület tagjai 
az egykori török védőket eleveníti 
meg, akiket Yakup Gül a török kül-
döttség vezetője is üdvözölt. Mint 
kiderült, már többször találkoztak 
egymással, például a szabadbattyá-
ni Kulatornynál is. A vár reggel óta 
tehát újra a törökök birtokán volt 
és az idén 332 év után megidézve a 
középkort, újra felhangzott a török 
csata kiálltás mellett a Hodzsa ál-
tal imára hívó szó is. A törökök két 
győzelmet könyvelhettek el a szoká-
sok szerint, ám a nap végén Bence 
Tamás kontur győzelemre vitte a 
keresztesek seregét, és 16 órától újra 
magyar kézen volt a vár. Az Áldás 
zenekar koncertjét követően, kora 
délután visszatért a színpadra a pol-
gármester, és bemutatta az addigra 
már növekvő létszámú hallgatóság-
nak a török intézet vezetőjét Yakup 
Gül-t éppúgy, ahogy Törő Gábor or-
szággyűlési képviselőt, illetve Feny-
ves Pétert, Mór első emberét.Yakup 
Gül köszöntötte a csókakőieket és a 
megjelent vendégeket, örömét fejez-
te ki, hogy a török kulturális intézet 
igazgatójaként, baráti kapcsolato-
kat építhet ki az itteniekkel, s újra 

fejleszthetjük ezt a régi történelmi 
gyökerekkel rendelkező kapcsolatot. 
A meghívott díszvendégek előtt adta 
át a helyi polgármester és Klima 
Olga jegyző a Csókakőért érdemér-
met, melyet ebben az évben a Weiger 
Lajos elnök által vezetett önkéntes 
tűzoltó egyesületnek ítélt a képvi-
selő-testület. A Csókakő Legszebb 
Portája díj tulajdonosa Wéninger 
László és felesége Marika lett. A 
színpadon bemutatkoztak a helyi 
civil szervezetek is. A Szent Donát 
Borrend borkirálynővé koronázta az 
ifjú borászt, Fűrész Cecíliát és tagjuk 
lett a Luxemburgból érkezett Guy 
Schiltz. A Várbarátok Társasága új 
tagokat vett fel a lovagi tagozatába. 
Szabó Ildikó úrhölgy, Szilágyi Sán-
dor fegyvernök, Tury-Nagy Attilát 
pedig Temesi István lovaggá ütötte. 
A vár őrzését a szokásokhoz híven a 
Várbarátok Társaságának lovagi ta-
gozata látta el.

A Magyar Királyi Kard-
forgatók Rendje, a lengyel 
OpolskieBractwoRycerskie csapat, 
valamint a Csókakői HUN-ok a 
rendezvénytér betonján és a füves 
bajvívó területen is bemutatkoztak. 
A sérülésektől sem mentes össze-
csapások hatalmas sikere idén sem 
maradt el. A gyakran zuhogó eső el-
lenére kitartottak a nézők és ez nem-
csak a lézershow-ra és a tűzijátékra 
igaz, hanem a Viking zenekar által 
megzenésített utcabálra is. Vasárnap 
leginkább a gyermekeket várták já-
tékokkal és megelevenedő mesékkel 
és bár reggelre felhőbe hanyatlott a 
csókakői rom, szép számmal érkez-
tek a családok. 

Csókakő, 2019. szeptember 25.                                                                                              
PJ

XXI. CSÓKAKŐI VÁRJÁTÉKOK
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Szép októberi idő fogadta a szü-
reti felvonulás résztvevőit Csóka-
kőn, a Művelődési Ház mögötti ren-
dezvénytéren. A választások miatt 
1 héttel elhalasztott rendezvény meg-
szervezésekor a szervezők tartot-
tak attól, hogy az időjárás nem lesz 
ennyire kegyes hozzájuk. A tetővel 
védett falukemence és tűzhely körül 
gyülekeztek a menet résztvevői és a 
rájuk kíváncsi nézők sokasága. Nem 
véletlenül tömörültek annyian a vi-
szonylag szűk téren, ugyanis Végh 
György pékmester, a Csókakői Vár-
barátok Társaságának lovagja, egy-
ben főszakácsa, gőzölgő csipetkés 
babgulyással várt mindenkit. Fele-
sége és állandó segítője, Margó ada-
golta a tányérokba az ízletes ételt. A 
falu háziasszonyai a legkülönbözőbb 
süteményeket készítették el a népes 
társaságnak. A pogácsák jelentős ré-
sze éppen a leves mellé fogyott el, de 
volt hájas süteménytől kezdve lek-
város linzeren át, a házi sportszeletig 
minden, ami szem-szájnak ingere.

A traktorokból, teherautókból, 
hintókból és fogatokból álló menetet 
gyalogosok kígyózó sora és csatto-
gó patkójú mének sokasága kísérte. 
Csókakőn az a szokás, hogy az ál-
lomásoknál, megállóhelyeknél lévő 
szomszédság összefog, és megven-
dégelik a menetet, borral, sütemény-
nyel, pogácsával, zsíroskenyérrel. 
Az első megállóhely a katolikus 
templom melletti tér volt. Ezt köve-
tően a Petőfi  és az Arany utca talál-
kozási pontján szállt a dal, dobbant a 
láb. Az Ady utcai állomást két József 
Attila utcai pihenő követte, majd a 
falu főutcája is a forgatag birtoka 
lett, a Kossuth utcai állomásoknál 
már el kellett terelni a forgalmat, a 
biztonság illetve a megnövekedett 
tömeg miatt is.

Valamennyi megállóban körbe-

állt a hosszú menetet alkotó felnőt-
tek és gyermekek csoportja, és a 
helyszínek házigazdáival kiegészül-
ve vagy százan nézték a műsort. Ez 
nem volt más, mint amit a hagyo-
mányok előírnak. A kisbíró hangos 
dobpergéssel felhívta magára és a 
mondanivalójára a fi gyelmet, aztán 
kihirdeti a szüret kezdetét. Illetve ma 
már nem a szüret kezdetét, hanem a 
végét, hiszen a faluban még volt sző-
lőszüret ekkor is, de már a végét jár-
ta a szőlő szedése. Hiába, változik a 
klima, változnak az idők. 

A kisbíró újra és újra elmondott 
versikéjét követően a Csókakői Ná-
dasdy Tamás Általános Iskola nö-
vendékei, valamint a Barkócaberke-
nye Néptánccsoport Gallyacska és 
Rügyecske csoportja kápráztatta el 
tánctudásával a mindig változó ösz-
szetételű közönséget. Amint aztán 
a tánc, valamint az ének elfogyott, 
pótkocsikra másztak a fi atalok, és 
elindult a menet a következő hely-
színre, miközben a járdán a fellépő 
diákok büszke szülei sétáltak a fel-
vonulással párhuzamosan.

A költőkről elnevezett utcák sokasá-

gából kikeveredve aztán a Kossuthra 
ért a menet, ahol a polgárőrségnek 
hála nem zavarta az állandó intenzív 
forgalom a felvonulást. Erre nagy 
szükség van mindig, hiszen a Kos-
suth alsó szakaszán éppen az úttest 
közepén tartották az egyik leghosz-
szabb mulatságot. Végül csak a nagy 
fi nálé maradt hátra, amit a Csókakői 
Művelődési Háznál tartottak.

Ott aztán sokan felléptek egymás 
után, majd a berkenyék a közönség 
gyanútlan tagjait is bevonták a tánc-
ba, és az érkező esti busz sem tudta 
megszakítani a mulatságot. A fáradt 
és éhes menet feltöltekezett a ke-
mencénél, és még sokáig beszélget-
tek, jókedvűen elemezve az esemé-
nyeket. A menet résztvevőinek, az 
állomások önkénteseinek ezúton is 
köszönjük a részvételt, a sok fi nom-
ságot, jó volt látni, azt a közösség-
építő összefogást, amivel az utcák 
lakói kiálltak és fogadták a felvonu-
lókat.

Csókakő, 2019. október 25.                                                                      
PJ

CSÓKAKŐI SZÜRETI FELVONULÁS 2019
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Szeptemberben 7 új kisgyermek 
érkezett az óvodánkba. Befogadá-
suk, beszoktatásuk zökkenőmente-
sen megtörtént. Jól érzik magukat, 
vidámak, elevenek, sokat játszanak 
és szívesen bekapcsolódnak az óvó 
nénik által kezdeményezett tevé-
kenységekbe.

Óvodánk létszáma a nevelési év 
kezdetén: 46 fő.  Ez a létszám még 
nem végleges, hiszen január-február 
hónapban még további  gyermekeket 
fogadunk intézményünkben.

Augusztusban lehetőséget biz-
tosítottunk az új szülőknek egy is-
merkedős, beszélgetős programra, 
ahol minden őket érdeklő és érintő 
kérdésre választ kaphattak.

Szeptemberben megtartottuk szü-
lői értekezletünket, majd összeült az 
óvoda szülői szervezete is. Bízunk 
benne, hogy az új tagokkal kiegé-
szülve, továbbra is segítik, támogat-
ják munkánkat. Szülői szervezetünk 
elnöke továbbra is Csöngediné Lő-
rincz Renáta, tagjai pedig Bakos-
né Fábián Hajnalka,Dr.Hanczvikli 
Helga, Farkas Eszter, Jakab-Lőrincz 
Andrea,Mondivics Edit,Preszter-
Bognár Katalin,Preszterné Király 
Orsolya, Petrovicsné Kovács Kata, 
Walde Anett.

A szeptemberi hónap az új gyer-
mekek befogadásán kívül is bővelke-
dett eseményekben.  Egy gyönyörű 
szép napsütéses délelőttön középső 
és nagycsoportos gyermekeink be-
lekóstolhattak a szüreti munkákba. 
Életkorukhoz képest ügyesen szed-
ték a szőlőt, többen lelkesen putto-
nyoztak. Köszönjük szépen a lehe-
tőséget és a vendéglátást Palocsainé 
Fűrész Évának. 

A szőlő feldolgozásából, már a 
legapróbbak sem maradtak ki. Az 
óvoda udvarán ledaráltuk a szőlőt, 
majd a préselést is kipróbálhatták 
gyermekeink. Ügyesen megbirkóz-

tak a nem mindennapi feladatokkal 
és alig várták, hogy megkóstolhas-
sák a mustot. Köszönjük Zoé szüle-
inek, hogy az idei évben is elhozták 
nekünk a darálót és a prést.

A „szüreti munkálatok” után is-
mét nagy készülődésbe kezdtünk, 
hiszen közeledett a Mihály napi vá-
sár. Őszi ünnepünkre minden évben 
nagy szeretettel várjuk vissza volt 
ovisainkat, akik most már első osz-
tályosok.

Szerencsére az időjárás ezen a 
napon is nagyon kedvező volt, így 
az udvart birtokba véve kezdhettünk 
bele a tevékenységekbe. Lehetett 
kukoricát morzsolni – évek óta ez a 
gyermekek legkedveltebb tevékeny-
sége -, mogyorót törni (és falatozni), 
báránykákat színezni, és „felöltöz-
tetni őket jó meleg bundába”, kicsi 
bárányokat átvinni a folyó túlpart-
jára a keskeny deszkapallón és más 
ügyességi feladatokat is lehetett tel-
jesíteni. A tevékenységek elvégzésé-
ért gesztenyéket kaptak a gyerekek, 
amivel a program második részében 
tudtak vásárolni.

Amíg a szülők az első udvarun-
kon a „vásárteret” rendezték be, ad-
dig óvodásaink egy interaktív me-
sejátékot (Az aranyszőrű bárány) 

élvezhettek és élhettek át a 3Falu 
Banda előadásában. Természetesen 
nem maradt el a királykisasszony 
lakodalma sem, amit mi tánccal és 
fi nom falatokkal ünnepeltünk.

A gyerekeknek nagy élményt 
jelentett a „tényleges” vásár is. 
A vásári portékák megtöltötték a 
gyermekek kosárkáit, de a pereceket 
a legtöbben azonnal elfogyasztották.

Köszönjük a szülőknek a fi -
nom sütiket (60 vásározó gyermek 
ellátása bizony nem kis feladat), 

ÓVODAI HÍREK
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a kavicsfestést, a többi vásárfi a elké-
szítését, beszerzését, a segítséget a 
vásár lebonyolításában, majd a vásár 
végén a rakodásban. (Külön öröm 
volt számunkra, hogy Péter apukája 
jelen volt.)

Vásárunkat a szülők számára is 
nyitottá tettük, örülünk, hogy sokan 
velünk töltötték a délelőttöt.

A Népmese napjához kapcsolód-
va a Meseerdő Bábszínház előadását 
láthatták óvodásaink, ami most is 
ámulattal, csodálattal töltött el kicsi-
ket és nagyokat egyaránt. Az előadá-
sok alatt nagyon jó nézni, fi gyelni a 
gyerekeket, akik a mese bűvöletébe 
kerülve egy csodálatos „utazáson”  
vesznek résztegy-egy előadás alatt.

Az állatok világnapján mindkét 
csoportunk látogatást tett a közeli 
gazdaságokba, ahol különböző álla-
tokkal ismerkedhettek a gyerekek.

Szintén az állatok világnapjához 
kapcsolódott a Katica csoportos óvó 
nénik bábjátéka, a Három kismalac.

Ez a csodaszép őszi időjárás sok-
sok lehetőséget biztosít nekünk a 

kirándulásokra és a szabadban tör-
ténő játékra – élvezzük udvarunk és 
közvetlen környezetünk természeti 
szépségeit.

Végül szeretnék köszönetet mon-
dani óvodásaink szüleinek, hogy a 
nevelési év kezdetén is sok-sok do-
loggal támogatták ovikat. Köszön-
jük Léna és Ábel szüleinek, hogy 
gyakran meglepnek minket egy-egy 
bájos dekorációval, köszönjük a bú-
tor javítást is.  Köszönjük Zétény 

anyukájának is a dekorációkat, és azt 
is, hogy mindig kész megvarrni, az 
éppen szükséges dolgokat. Köszön-
jük Lili szüleinek, hogy egy alma-
szedésre vendégül láttak minket.

Köszönjük a Váralja Varrodának, 
hogy mindig segítségünkre vannak, 
ha szükséges.

Tóthné Giczi Ildikó 
tagóvoda-vezető

EGYHÁZI HÍREK
„Az Emberfi a azért jött, hogy megkeresse és megmentse 

azt, ami elveszett.” - Lk 19,10
Az elsőpénteki beteglátogatá-

sokat az ünnepekre való tekintet-
tel november 8-án,e hét péntek-
jén végeztük. Már most hirdetjük 
kedves híveinknek, hogy a jövő 
év őszén esedékes Nemzetközi 
EucharisztikusKongresszusra ké-
szülve, november 23-án,három hét 
múlva szombat délelőtt, Székesfe-
hérváron lesz az budapesti közös 
elsőáldozásra jelentkezetteknek a 
felkészülés, melyről a hitoktatók az 
érintetteknek részletes tájékozta-
tást adnak. Emellett aznap Krisztus 
Király előestéjén templomainkban 
szentségimádásra hívjuk híveinket, 
melyben becsatlakozhatunk a vi-
lágméretű szentségimádásba, közös 
imával készülve a jövő évi esemé-
nyekre. Legyen a kongresszusra 
készülés is már mindannak megerő-
södése lelkünkben, amit a szentségi 
Jézus jelenléte jelent az Euchariszti-
ában.

November 19-én – két hét múl-
va kedden, Szent Erzsébet nap-
ján - szeretettel hívjuk és várjuk a 
magyaralmási templomba este 6 óra-
kor kezdődő szentmisére lelkipászto-
ri körzetünk Karitász szolgálatainak 
munkatársait. Szent Erzsébet napi 
szentmisénkben szeretnénk megkö-
szönni szolgálatukat és imádkozni 
munkájukért, életükért. A szentmise 
után szeretetvendégséggel készü-
lünk. Egyben idén a rászorulóknak 
készítendő karácsonyi szeretetcso-
magokra a pénzadomány-gyűjtést a 
november 10-i, 17-i, és 24-i vasár-
napokra hirdetjük, hogy így legyen 
kellő idő a csomagok elkészítésére 
Adventben. Kérjük a Karitász ve-
zetőket, hogy egy külön erre a cél-
ra felcímkézett dobozt tegyenek ki 
a templomokba, ahová várjuk jövő 
héten és utána lévő két vasárnap hí-
veink pénzadományait. Előre is kö-
szönjük adakozásukat!

Bodajk

Köszönjük mindazoknak, akik 
a csütörtöki templomtakarításban 
részt tudtak venni. A jövő héten, a 
szokott rend szerint szombaton reg-
gel fél 9 órára várjuk a segítőket. 
Előre is köszönjük!

Mély megrendültséggel tudatjuk, 
hogy a rödermarki Karitász egykori 
vezetője Lilo Haag a héten elhunyt. 
Több évtizedes együttműködés volt 
az általa vezetett rödermarki Kari-
tász csoporttal, mely során sok-sok 
adományt, támogatást kapott város-
unk. A jövő héten szombaton este 
érte imádkozzuk a szentmisét, kö-
szönve a Jóistennek mindazt, amit 
általa kapott településünk, különös-
képpen a rászorulók. A szentmisére 
szeretettel várjuk a Karitász tagokat 
és mindazokat, akik ismerték, sze-
rették Lilo-t.
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Csókakő
Csókakői Várban 2019. novem-

ber 2-án a Csókakői Várkápolnában 
halottak napi szent misét tartottunk 
a Csókakői Várbarátok Társaságá-
nak felkérésére. A szent miséta Vár-
barátok Társasága elhunyt tagjaiért 
ajánlottunk fel.Akikért a Requiem 
szólt:Fűrész József, Karger Lász-
ló, Koczka Mihály, Klujber József, 
Wéninger Mihály, Zsolnai Márton, 
Bognár Ágoston, Bognár Endre, 
Zsolnai László.

szüntelenül változnak a közjó köz-
vetlen feltételei, és így a béke sincs 
egyszer s mindenkorra bebiztosít-
va, hanem folytonosan építeni kell. 
Ezenfelül ingatag az emberi akarat, 
és megsebezte a bűn, ezért a béke 
fenntartása minden egyes embertől 
megköveteli azt, hogy állhatatosan 
uralkodjék szenvedélyein, a közha-
talomtól pedig azt, hogy éberen őr-
ködjék. Még ez sem elég. A békét a 
földön elérni csak akkor lehet, ha 
biztosítva van minden, ami a sze-
mélyt megilleti, és ha az emberek 
bizalommal és önként bocsátják egy-
más rendelkezésére lelki és szellemi 
kincseiket. … A földi béke, az em-
bertestvér szeretetének gyümölcse, 
mása és eredménye Krisztus békéjé-
nek, amely az Atyaistenből árad ki. 
A testet öltött Fiú, a béke fejedelme 
ugyanis kereszthalála által maga 
békített ki minden embert Istennel, 

és egy népben és egy testben állít-
va helyre valamennyiük egységét, a 
saját testében ölte meg a gyűlöletet; 
feltámadásának dicsőségében pedig 
a szeretet Lelkét árasztotta szét az 
emberek szívébe.Éppen ezért minden 
kereszténynek szól a sürgető felhí-
vás, hogy szeretetben cselekedve az 
igazságot (Ef 4, 15), fogjanak össze 
minden igazán békeszerető emberrel, 
és együtt esdjék ki és valósítsák meg 
a békét.Ugyanebben a szellemben, 
csak dicsérni tudjuk azokat, akik a 
jogaikért folytatott küzdelemben le-
mondanak az erőszakos cselekmé-
nyekről, és a védelemnek azokhoz az 
eszközeihez folyamodnak, amelyek 
rendelkezésére állanak a gyengébb-
nek is; feltéve, ha ez mások vagy a 
közösség jogainak és kötelezettsége-
inek sérelme nélkül történhet.

Dátum Helyszín Esemény
11.10. 09.30   Csákberény  Szent Márton búcsú

11.13. 17.00 _Mária kegytemplom  Fatimai engesztelés

11.16. 17.00   Székesfehérvár  Magyar Szent Család ünnepe

 Szegények világnapja

11.00

11.19. 18.00  Karitász mise

11.23.   Székesfehérvár felkészülési napja

  Magyaralmás

11.17.

Közös programok

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

Liturgikus elmélkedés

A II. vatikáni zsinat Gaudium et 
spes kezdetű, az Egyház és a mai vi-
lág viszonyáról szóló lelkipásztori 
konstitúciójából

(N. 78)A béke megvalósítása.

A béke nem egyszerűen az, hogy 
nincsen háború. Nem merőben az 
ellentétes erők puszta egyensúlyá-
nak állapota. Nem valósíthatja meg 
önkényuralom. A békét helyesen és 
szabatosan az igazságosság művé-
nek (Iz 32, 17) kell mondanunk. An-
nak a rendnek a gyümölcse, amelyet 
a társadalom számára Alapítója, az 
Isten gondolt el, és a mind tökélete-
sebb igazságosságra szomjazó em-
bereknek kell megvalósítaniuk. Mert 
az emberiség közjavát elsődlegesen 
és magában véve örök törvény sza-
bályozza ugyan, de az idők folyamán 

Elektronikus szórólap - avagy mi fán terem az Europethrob?

Az ingyenesen letölthető alkal-
mazás rendszerében már a Móri 
Borvidék, így Csókakő legfontosabb 
eseményeit és helyszíneit is megta-
láljuk.

A Europethrob rendszere tulaj-
donképpen egy elektronikus szó-
rólap, csak sokkal gyorsabban ter-
jed, hiszen pillanatok alatt eljut 
a felhasználókhoz az információ 
egy-egy eseményről, akcióról. Az 

alkalmazáslényege,hogy rajta ke-
resztül értesülhetünk az adott telepü-
lésen, városban lévő eseményekről, 
érdekességekről, vendéglátóhelyek-
ről, szállodákról, szolgáltatókról. 
A Móri Borvidék TDM Egyesület 
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is csatlakozott a megjelenő üzletek 
sorában, ezért az applikációt a Play 
áruházból vagy Apple Store-ból  in-
gyenesen letöltve folyamatosan nyo-
mon követhetjük az Egyesült ajánla-
tait és programjait. 

A mobil alkalmazáson keresztül 
nemcsak a weboldal vagy közös-
ségi média alapvető szolgáltatásai 
elérrhetőek, hanem például úgyne-
vezett push üzenetek formájában, 
közvetlenül a telefonjaink képernyő-
jére kapott sms-hez hasonló üzene-
tekben kapjuk az aktuális informáci-
ókat.

EUROPETHROB – MINDENT, 
AMIT A TELEPÜLÉSRŐL VAGY 
VÁROSRÓL TUDNI KELL

A Europethrobinformációs rend-
szer Európa–szerte ismert. Bárhol is 

tartózkodjunk a Europethrob rend-
szer biztosítja az információkat ar-
ról hogy hol milyen eseményeket 
talál, mit érdemes megnéznie, hol 
érdemes ebédelni, hol vannak well-
ness lehetőségek és sorolhatnánk. 
Onnantól kezdve hogy,  letöltöt-
tük az applikációt, a nap 24 órájá-
ban értesülünk az aktuális hírekről, 
amelyek 14 nyelven elérhetőek. A 
beépített idegenvezető segítségével 
tudjuk megtervezni az utazásainkat. 
Jelenleg Tatabánya, Várpalota, Mór, 
Székesfehérvár városok és 40 km-es 
körzetükből folyamatosan kerülnek 
fel a régióval kapcsolatos infor-
mációk. Azonban hamarosan Fejér 
megye teljes területén értesülhetünk 
a mobil telefonjainkon keresztül a 
Borvidékünk eseményeiről. 

A rendszer használata lehetővé 
teszi, hogy megtekintsünk a szol-
gáltató nyitvatartási idejét, az okos 
gombok segítségével felvehetjük 
telefonon vagy emailen a kapcsola-
tot a szolgáltatóval, megnézhetjük 
a weboldalát vagy éppen elnavigál 
bennünket a helyszínre. A térképes 
kereső segítségével séta közben is 
rákereshetünk egy-egy adott helyre, 
eseményre.

Ha ezek után Te sem akarsz le-
maradni az információkról, töltsd le 
a Europethrob mobil alkalmazást és 
lüktess velünk a mobiloddal!

Csókakő, 2019. október 25.                                                          
Bognár Viktória

Néhány hónappal ezelőtt Csóka-
kőn, egy megrázó esemény történt. 
Egy kislányt és az anyukáját megtá-
madott egy rottweiler kutya. A kis-
lány életveszélyes állapotba került a 
kórházba, súlyosan megsérült, műté-
tek sorozata várt és vár még rá..

Léna szerencsére már jobban 
van, de számos plasztikai műtétre 
van még szüksége, főként az arcán 
található súlyos sérülés miatt. Ezek a 
műtétek nem ingyenesek, ám ezek az 
operációk elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy lehetőleg hegek nyoma nélkül, 
élhesse tovább a kicsi lány az életét. 
Úgy érzem, hogy segítenünk kell a 
családnak abban, hogy a lehető leg-
jobb eredményt érhessék el a kislá-
nyuk gyógyulását illetően. Az elmúlt 
héten két kisgyermekért is összefog-
tak. Levente gyógyulására indított 
gyűjtést követően a szervezés alatt 
álló adományozó akciók nem áll-
tak le, és Lénának kezdtek el gyűj-
teni. Bodajk Város polgármestere 
Wurczinger Lóránt, Topa Attila ön-

kormányzati képviselő, Hossó Anita 
szervező és Bodajk polgárai engem 
is megkerestek, hogy segíthessenek 
Lénán. Bodajkon egy sikeres akción 
vagyunk túl. A móriak sem maradtak 
le, hiszen Schnaubl Norbert, Arany 
Tamás és Wittner Márton egy Fradi 
öregfi úk által aláírt mez licitre bo-
csátásával kezdtek adománygyűjtő 
akcióba. Nagy örömmel töltött el, 
hogy ez az adománygyűjtés is si-
kerrel járt. S ma kaptam a hírt, hogy 
november 9-én szombaton Fehérvár-
csurgón is Lénáért fognak gyűjteni. 
Ezúton is köszönöm mindenkinek a 
segítséget!

Léna támogatásához a MOL FE-
HÉRVÁR FC jelenlegi felnőtt csa-
pata is csatlakozott. A Vidi felnőtt 
keretének aláírásával ellátott idei 
szezonban használt mezt ajánlottak 
fel.Stéger Gergő és Magda István 
segítségét, ezúton is köszönjük, nél-
külük ez a licitálás nem jöhetett vol-
na létre.

Ezt a mezt szeretném licitre fel-

ajánlani itt az oldalamon, és a bevé-
telét a családnak felajánlani.

Megosztani lehet, de a licit csak 
itt az oldalamon mehet. Kérem, 
hogy a licitet a messengeremre, vagy 
pedig a polgarmester@csokako.hu 
e-mail címemre küldjétek. 

A licit kezdete: 2019. november 
5. 17 óra, a licit vége: 2019. novem-
ber 25. 17 óra

A kezdő licit az enyém, tehát Fű-
rész György: 100 000 Ft. A cikk írása 
végén a licit, már 150 000 Ft-on áll. 

Aki nem tud részt venni a 
licitben, de szívesen segítene a 
kislánynak, a támogatást a követ-
kező számlaszámra utalhatja, vagy 
fi zetheti be:

Rácz László-Rácz Léna, Erste, 
11600006-00000000-84566139.

Segítsünk a kislánynak !
Köszönöm!                   

Csókakő, 2019. november 5.                                                                               
Fűrész György polgármester

LÉNÁÉRT
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A FELEBARÁTSÁGRÓL
Kedves Olvasó! Ezúttal az em-

bertársainkkal való kapcsolatról 
szeretnék megosztani néhány ész-
revételt Isten Igéje alapján. A világ 
ugyanis egyre keményebb hellyé 
válik és ezen a világsajtó is csak erő-
sít: folyamatosan hallunk/olvasunk 
háborúkról, katasztrófákról, köszön-
hetően az internetnek is, amely gya-
korlatilag behozza a mi életünkbe, 
gondolatainkba napi szinten a távoli 
eseményeket.Háborúk régen is vol-
tak, katasztrófák is. Persze, a Biblia 
egyértelműen beszél arról, hogy az 
utolsó időkben ezek az események 
megszaporodnak, de a folyama-
tos híráradattal akkor is bombázva 
van az elménk (a lelkünk), amikor 
az bennünket valójában nem érint, 
mivel nálunk csak ritkán fordul elő 
hasonló esemény vagy egyáltalán 
nem. Ezek az információk hatnak 
az emberi lélekre, gondolatokra, re-
akciókra és végső soron keménnyé, 
érzéketlenné tesznek.

„Hallanotok kell majd háborúk-
ról és háborúk híreiről: meglássá-
tok, hogy meg ne rémüljetek; mert 
mindezeknek meg kell lenniük. De 
még ez nem itt a vég.”   Máté 24:6

„És mivelhogy a gonoszság meg-
sokasodik, a szeretet sokakban meg-
hidegül.”  Máté 24:12

Ez egy természetes következ-
mény, amelyről Jézus beszélt. Ahol 
nagy a gonoszság, ott annál kemé-
nyebbé válik az emberek szíve.

„És akkor sokan megbotránkoz-
nak, és elárulják egymást, és gyűlö-
lik egymást.”  Máté 24:10

Az emberek csalódnak a világ-
ban, csalódnak a barátaikban, mun-
ka- és iskolatársakban, vezetőikben 
(főnök, igazgató, politikus), csalód-
nak a házastársukban, gyerekükben, 
sok esetben magukban is. Egyesek 
ezzel a sok kővel megrakva halad-
nak tovább, míg mások elmenekül-

nek egy új és szebb élet reményében. 
Viszont, mivel a keserűség belül 
van, ezért az az új élet is előbb-utóbb 
hasonló sorsra jut. Itt most csak rö-
viden írtam le ezt a folyamatot, amit 
Jézus a fenti mondatban összegzett: 
ahogy a gonoszság nő, úgy a szere-
tet sokakban megfagy. Ez azt jelenti, 
hogy nem lesznek képesek a normá-
lis emberséges életre (amelyhez hoz-
zátartoznak az érzelmek kifejezése 
is, ehhez hozzátartozik az együttér-
zés).

A következő igevers a mai korra 
vonatkozik és azokat a bűnöket írja 
le, amelyek elsősorban a jóléti társa-
dalmakra vonatkoznak:

„Mert lesznek az emberek ma-
gukat szeretők(önzők), pénzsóvár-
gók, kérkedők(dicsekvő - pl. az 
állandóan magukat fényképezők), 
kevélyek(öntelt), káromkodók, szü-
leik iránt engedetlenek(ez sok szü-
lőnek ismerős lehet), háládatlanok, 
tisztátalanok(szentségtelen, ilyen pl. 
a lusta, parázna, kicsapongó életet 
folytató),

Szeretet nélkül valók, kérl
e lhe te t lenek(össze férhe te t len 
- fegyverszünetet nem akaró), 
rágalmazók(hibáztató, uszító), 
mértékletlenek(önuralomra képte-
len, féktelen), kegyetlenek, a jónak 
nem kedvelői.

Árulók, vakmerők (meggondolat-
lan), felfuvalkodottak(öntelt),inkább 
a gyönyörnek, mint Istennek 
szeretői(jobban szeretik az élvezete-
ket, mint Istent).

Kiknél megvan a kegyességnek 
látszata, de megtagadják annak ere-
jét...”2 Timótheus 3:2-5

Ez a legutolsó mondat azokról 
rántja le a leplet, akik pusztán kifelé 
igyekeznek a tökéletességet mutatni. 
Lehet, hogy gazdagok is, szép csa-
láddal és sikeresnek tűnő élettel, de 
belül üresek és romlottak. Még az is 
lehet, hogy eljárnak vasárnaponként 
a templomba, de csak azért, hogy 

ezzel is erősítsék a környezetük felé 
megjátszott szerepüket. Nem hisz-
nek valójában Isten erejében, csak 
az istenfélelem látszatát keltik.

Mivel lehet ezt a folyamatot las-
sítani, visszatartani?

Az embertársainkkal való konf-
liktusok elkerülésére, illetve a már 
kialakult helyzetek kezeléséről több 
rendelkezés szól, konkrét helyzetek-
re vonatkozóan a mózesi (ószövet-
ségi) törvényekben (Mózes 2., 3. és 
5. könyvében)  olvashatunk. Ezek az 
alapjai a mai büntető törvényeknek 
is, sok rendelkezés ezért ismerős le-
het. 

A felebarát szóra az Ószövetség 
a réa szót használja, aminek a jelen-
tése: bizalmas barát, társ (embertárs, 
polgártárs, egy városból származó). 
Az Újszövetségben használt gö-
rög plészion, ami szintén embertár-
sat, közelálló személyt, szomszé-
dot jelent. Az angolok egyébként a 
neighbor-ként fordítják ugyanezt a 
szót, ami szomszédot jelent. Ezek és 
az alábbi példabeszéd alapján kije-
lenthető, hogy elsősorban azokra a 
kapcsolatainkra érdemes odafi gyel-
ni, akikkel együtt éljük a minden-
napjainkat. Ilyen a család, munka- 
és iskolatárs, szomszéd és egy falu 
vagy városrész közössége is.

„A te barátodat, és a te atyádnak 
barátját el ne hagyd, és a te atyád-
fi ának (testvérednek) házába be ne 
menj nyomorúságodnak idején. Jobb 
a közel való szomszéd a messze való 
atyafi nál.”   Példabeszédek 27:10

De miket mond még a felebaráti 
kapcsolatokról Isten beszéde?

„Dávid zsoltára.; Uram, ki-
csoda tartózkodhatiksátorodban, 
kicsodalakozhatik szent hegye-
den?....

(Aki) Nem rágalmaz nyelvével; 
nem tesz rosszat felebarátjának, és 
nem szerez gyalázatot rokonainak.” 
Zsoltár 15:1. és 3. vsz.
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„Aki titkon rágalmazza az ő fele-
barátját, elvesztem azt; a nagyralá-
tót és a kevélyszívűt, azt el nem szen-
vedem.”  Ezt mondja az Úr a 101. 
Zsoltár 5. versében.

Maga a 10 parancsolat is több, 
az emberek közötti rendelkezéseket 
fektet le, így:

„Ne ölj.
Ne paráználkodjál.
Ne lopj.
Ne tégy a te felebarátod ellen ha-

mis tanúbizonyságot.
Ne kívánd a te felebarátodnak 

házát. Ne kívánd a te felebarátodnak 
feleségét, se szolgáját, se szolgá-
lóleányát, se ökrét, se szamarát, és 
semmit, ami a te felebarátodé.”  2 
Mózes 20:13-17

A legtöbb ember úgy gondolja, 
hogy szándékosan ölni elfogadha-
tatlan dolog (még jó!). Ugyanakkor 
miért nem fogadják el akkor sokan a 
többi előírást is? 

A paráznaság szó alatt itt mind 
szellemi, mind pedig fi zikális cse-
lekedetet ért az Ige. A szellemi pa-
ráznaság azt jelenti, ha valaki ide-
gen istent, vagyis a Bibliában magát 
kijelentett Teremtő Isten, vagyis az 
Atyán kívül más istenekhez fordul. 
Az Ószövetségben le vannak jegyez-
ve ilyen esetek, mikor Izrael népe 
más istenek kedvességét kereste. A 
folytonos paráználkodás eredménye 
az lett, hogy Kr. u. 70-től egészen 
1948-ig a mai Izrael állam alapítá-
sáig szétszóratásban élt a zsidó nép. 
Úgy vélem, hasznosabb ezekből az 
esetekből tanulni, mintsem elkövetni 
ugyanazt a hibát.

Lopni nemcsak vagyontárgyat 
lehet. Az is lopás, ha valaki a másik 
egészségét teszi tönkre vagy az „ide-
jét rabolja”, ahogy szoktuk is mon-
dani közhasználatban.

A fentieket egy jó erkölcsű em-
ber még úgy-ahogy be tudja tartani, 
de a következő kijelentés már igen 
magas szintet követel és amely hibá-
ba a legtöbbünk már beleesik. A kö-
vetkezőkben a 16. vers még egyszer, 
szabadon fordítva: ne terjessz hazug 

beszédet, rágalmat a te embertársad-
ról.Ezt még több helyen megerősíti 
Isten beszéde, így például a Példabe-
szédek 25:18

„Pöröly és kard és éles nyíl az 
olyan ember, aki hamis bizonyságot 
szól felebarátja ellen.”

és ugyanígy Zakariás könyvének 
8:16-17:

„Ezek azok a dolgok, amelyeket 
cselekedjetek: Igazságot szóljon ki-
ki az ő felebarátjával: igazságos és 
békességes ítélettel ítéljetek a ti ka-
puitokban.

És senki ne gondoljon az ő szívé-
ben gonoszt az ő felebarátja ellen; s 
a hamis esküvést se szeressétek, mert 
ezek azok, amiket én mind gyűlölök, 
így szól az Úr.”

Aki úgy gondolja, hogy a 10 pa-
rancsolat nem vonatkozik az újszö-
vetségi hívőkre, annak szeretném 
felhívni a fi gyelmét arra, amit Názá-
reti Jézus mondott Máté evangélium 
5. részében (17-18 vsz):

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a 
törvénynek vagy a prófétáknak eltör-
lésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, 
hanem inkább, hogy betöltsem.

Mert bizony mondom nektek, míg 
az ég és a föld elmúlik, a törvényből 
egy jóta vagy egyetlen pontocska el 
nem múlik, amíg minden be nem tel-
jesedik.”

A következőben azt olvashatjuk, 
hogy Jézus még magasabbra tette a 
mércét a korábbi, érvényben levő 
rendelkezéshez képest, Máté ev. 
5:43-44:

„Hallottátok, hogy megmonda-
tott: Szeresd felebarátodat és gyű-
löld ellenségedet.

Én pedig azt mondom nektek: 
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok 
azokat, akik titeket átkoznak, jót te-
gyetek azokkal, akik titeket gyűlöl-
nek, és imádkozzatok azokért, akik 
háborgatnak és kergetnek titeket.”

Mikor egy írástudó (megfelel a 
mai papi szolgálónak) kérdezte Jé-
zust a Márk ev. 12:28-32:

„…Melyik az első minden paran-
csolatok között?

Jézus pedig felele neki: Minden 
parancsolatok között az első: Hall-
jad Izrael: Az Úr, a mi Istenünk egy 
Úr.

Szeressed azért az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelked-
ből, és teljes elmédből és teljes erőd-
ből. Ez az első parancsolat.

A második pedig hasonlatos eh-
hez: Szeresd felebarátodat, mint ma-
gadat. Nincs más ezeknél nagyobb 
parancsolat.”

Láthatjuk, hogy nem törölte el 
Jézus a többi parancsolatot, hanem a 
két legfontosabbra világított rá, mert 
ezekből indul ki az összes többi. 
Amennyiben valaki valójában sze-
reti az Istent és embertársát, úgy az 
nem kíván neki ártani, hanem segí-
teni szeretné. Mivel azonban embe-
rek vagyunk, ezért előfordul, hogy 
sérelmet okozunk egymásnak. Az is 
előfordul, hogy az ember még meg-
térés után is elkövet valami helyte-
lent, hiszen nem lesz azonnal szent 
ember. Ilyenkor az a megfelelő hoz-
záállás, ha belátjuk, hogy hibáztunk, 
az érintettektől bocsánatot kérünk és 
elhagyjuk azt a tevékenységet/visel-
kedést. Amennyiben nem megy saját 
akaratból, úgy forduljunk bátran Is-
tenhez segítségül. 

„Mert nem oly főpapunk van, aki 
nem tudna megindulni gyarlósága-
inkon (aki ne tudna részvétet érezni 
erőtlenségeink miatt), hanem aki 
megkísértetett mindenekben, hoz-
zánk hasonlóan, kivéve a bűnt.

Járuljunk azért bizodalommal a 
kegyelem királyi székéhez, hogy ir-
galmasságot nyerjünk (részesüljünk 
az együttérzéséből) és kegyelmet ta-
láljunk, alkalmas időben való segít-
ségül (amikor csak segítségre szoru-
lunk).”      Zsidókhoz írt lev. 4:15-16

Kijelenthető tehát, hogy több-
nyire nemcsak egyszer térünk meg, 
hanem sokszor. Ezt hívják megszen-
telődésnek, ami egy folyamat. 

Az Úr úgy alkotott meg bennün-
ket, hogy a szabad akaratot meg-
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hagyta. Így az önrendelkezés joga 
a mienk. Isten összegyűjtötte az Ő 
rendelkezéseinek és bölcsességeinek 
beszédét a Bibliában.

Ugyanakkor nem hagyta el az 
emberiséget azzal, hogy „itt van ez 
a könyv, megtalálsz benne mindent 
a sikeres élethez, hajrá!”. Nem ilyen 
az Úr, Ő nem hagy el bennünket. 
Éppen ezért nincs olyan, ha felkiál-
tunk hozzá, őszinte szívvel, akkor Ő 

ne válaszolna arra. És bár többnyire 
nem természetfölötti jelenésekben 
szól hozzánk, hanem az Igén (pl. a 
Bibliát olvasva) vagy embereken ke-
resztül, de egyben biztosak lehetünk: 
Neki van füle a hallásra és szája a 
beszédre. Miután válaszolt, a labda 
ismét nálunk pattog. Az Úr végered-
ményben aztán az egyéni döntésün-
ket tudja megáldani, amelyre elhatá-
roztuk magunkat (természetesen, ha 

az Ő igazságával összhangban van). 
Így, ha valakinek az a problémája, 
hogy nem tud emberséges lenni a 
felebarátaival, de szeretne megvál-
tozni, ami saját képességeiből nem 
megy, úgy bátárítom, hogy keresse 
Istent, kiáltson fel Hozzá őszintén és 
hiszem, hogy választ, egyben segít-
séget fog kapni.

BÚCSÚZUNK RÁCZ MIHÁLYTÓL
Csókakő labdarúgásának egyik 

ikonikus alakja, Csókakő csapatá-
nak törzsszurkolója Rácz Mihály 
(Csülök) váratlanul elhunyt. 

Az 1979-es F.A. kupagyőztes 
Váralja SC Csókakő csapatának tag-
ja. A csókakői 58-Blues csapatának 
alapítója, háromszoros Téli Kupa 
győztese. Labdarúgóként, egykori 
elnökségi tagként (1984-1988), va-
lamikori csapatkapitányként, edző-
ként (1984-1986), támogatóként, 
drukkerként, élete végéig támogatta 
egyesületünket. Halálhíréről meg-
döbbenve értesültünk október 24-én.

A Váralja SC Csókakő elnöké-
nek, Rácz Lászlónak, a Rácz család-
nak ezúton is őszinte részvétünket 
fejezzük ki! Misi nem ezt terveztük 
vasárnap az utolsó meccsen... 

Nyugodj békében!  
Utolsó üdvözlettel, barátod, 

szomszédod:
Csókakő, 2019. október 24.                                                            

Fűrész György polgármester 

EMLÉKEZZÜNK MAGYAR JÓZSEFRŐL
Mindenszentek napján, halottak 

napján emlékezünk halottainkról, 
azokról, akik már nem lehetnek köz-
tünk. Gyertyát gyújtunk, virágot vi-
szünk a temetőben, megállunk egy 
pillanatra, kimegyünk a sírhoz, s 
elmerengünk azon, hogy a szeretett 
személy, a kedves barát, az egykori 
csapattárs, munkatárs bizony már 
évek óta itt hagyott bennünket. Fel-
derengenek a régi emlékek, az utol-
só mondatok, az ígéretek, melyek 
egy ideig kötelezték az embert, ám 
az idő könyörtelen, s halad a maga 
módján, s eljön a pillanat, amikor 

emlékezünk.
 Emlékezünk Magyar József-

re Csókakő boltosára, a sportért ra-
jongó, egykori labdarúgójára, szak-
osztályvezetőjére, edzőjére, az édes-
apára, nagyapára, férjre, mindenki 
Józsi bácsijára. Szegényebb lett nél-
küle a világ, hiszen kis boltja egyfaj-
ta központi helye volt Csókakőnek. 
Józsi bácsi Abdán látta meg a nap-
világot 1953-ban, édesanyja révén 
csókakői származású volt. A nyári 
szünetben, s amikor tehette,a sza-
bad idejét Csókakőn töltötte. Mindig 
csókakőinek érezte magát, szerette 
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településünket, sok barátságot kötött 
a gyermek évei alatt, és 1974-ben 
itt talált rá a szerelem is, ami aztán 
végleg ide kötötte Csókakőhöz. A 
Váralja SC Csókakőnek 1976-tól 
volt az igazolt játékosa, részt vett a 
Téli Kupa alapításában, mint játé-
kos. A Móri Áfésznél dolgozott, így 
vált aztán Csókakő kocsmárosává. 
A foci a szenvedélye volt, 1980-tól 
1990-ig a sportegyesület elnökségi 
tagjaként segítette a sport fejlődését. 
Edzőként 1982-től 1984-ig irányítot-
ta a csókakői csapatot, majd 1984-
től 1986-ig szakosztályvezetőként 
tevékenykedett. Szerette a gyere-
keket, a fi atal tehetségeket, humora 
vígkedélye hamar a társaság köz-
ponti fi gurájává tette. A nagypályás 
Öregfi úk csapatának alapítói közé 
tartozott, motorja volt az 1986-ban 

kialakított Malinovoi és Würzburgi 
sportkapcsolatoknak. A vendéglátás, 
kereskedelem mellett 5 évig a Móri 
Áfész Varrodát is vezette, majd a 
kilencvenesévekben a felső boltot is 
üzemeltette, és itallerakata is volt. A 
vállalkozásainak üzletvitele, s kiala-
kuló betegsége miatt egyre kevesebb 
ideje, s ereje maradt a sportra, s emi-
att lemondottelnökségi tagságáról, 
de a sportot továbbra is támogatta. 
Részt vett az Öregfi úk csapatának 
külföldi túráinak szervezésében, se-
gítésében, s támogatta a Téli Kupát, 
annak büféjét, s a nagy csapat büfé-
jét is üzemeltette. A felső bolt átadá-
sa után az itallerakatot átalakította 
bolttá, s míg ereje engedte e hátte-
rét felhasználva támogatta Csókakő 
sportéletét. 

Élete végéig a sportegyesület tag-

ja és támogatója volt, büszke volt rá, 
hogy generációkat láthatott focizni, 
s láthatta a mellette felnövő tehetsé-
ges gyerekeket, akik előbb átvették a 
helyét, helyüket a csapatban, majd a 
vezetőségben, aztán a támogatásban 
is. Mindig azt mondta, hogy ez az 
élet rendje. A betegség aztán elural-
kodott rajta, vágyott még arra, hogy 
a kis unokájával még találkozhas-
son, foglalkozhasson vele, rúghassa 
vele a szeretett labdát. Sajnos ezt 
már nem élhette meg, 2017 októbe-
rében visszaadta lelkét a teremtőjé-
nek. Emlékezünk hát rád, emlékszik 
a családod, barátaid és a sportegye-
sület. Nyugodj békében!

Csókakő, 2019. november 5.                                          
Fűrész György polgármester

SPORT HÍREK
Csókakő az élmezőnyben

Úgy tűnik, hogy az elmúlt he-
tek hullámvölgyéből sikerült az 
eredményesség szempontjából 
kilábalni a csapatnak. Az elmúlt 
hetekben, győzelmekkel örvendez-
tette meg csapatunk a drukkereit. 
A következő eredmények születtek 
az elmúlt fordulókban:

Megyei III. osztályú bajnokság 7. 
forduló 2019. szeptember 29.

Csókakő–Polgárdi 1-4 (1-2)
Vezette: Hadnagy András
Csókakő: Weiger – Marton, Falu-

si (Zóka), Török, Szabó Sz. – Nagy 
M. (Schwarcz), Bucska, Koller, 
Takács Z. – Kadlecsik (Redolfi ), 
Kutassy.

Polgárdi: Neizer – Szabadi, 
Bakó, Takács T., Csizmadia – Bogó 
(Borsos), Néma, Cziczinger (Do-
bos), Csóka – Perger, Brettner.

Gól: Szabó Sz. (19.), ill. 
Cziczinger (3.), Bogó (8.), Néma 
(54.), Csizmadia (86.)

Megyei III. osztályú bajnokság 9. 
forduló 2019. október 13.

Magyaralmás–Csókakő 2-1 (1-0)
Vezette: Durecz Balázs István
Magyaralmás: Németh Zs. – Ja-

kab (Szántó), Tóth Martin, Rideg, 
Moór (Tóth Máté) – Hessl (Farkas 
G.), Pap, Németh Á., Mészáros M. – 
Sándorfi , Ulaki (Ruzsinkó).

Csókakő: Weiger – Bitter, 
Redolfi , Jelena, Török – Szabó Sz., 
Jakab (Falusi), Koller, Takács Z. – 
Kadlecsik (Schwarcz), Amarsanaa.

Gól: Tóth Martin (5.), Farkas G. 
(76.), ill. Takács Z. (57.)

Megyei III. osztályú bajnokság 
10. forduló 2019. október 20.

Csókakő–Tác-Csősz 6-1 (2-0)
Vezette: Wittner József.
Csókakő: Weiger – Zsipi M., 

Jelena, Török (Preszter), Szabó 
Sz. – Koller, Takács Z. (Bucska), 
Kadlecsik (Redolfi ), Amarsanaa (Fa-
lusi) – Zsipi T. (Kutassy), Udvari.

Tác-Csősz: Sümegi – Budai 
(Firgi), Almási B., Lakatos (Marcz), 
Czimmermann – Nemes G.,Almási 
Cs., Dascal (Nemes L.), Baranyai 

(Nyerges) – Major (Strasszer), Mi-
kola.

Gól: Udvari (20., 80., 82., 85.), 
Zsipi T. (9.), Zsipi M. (88.), ill. Sü-
megi (75.).

Megyei III. osztályú bajnokság 
10. forduló 2019. október 27. 

Nádasdladány–Csókakő 1-2 (0-
2)

Vezette: Durecz Balázs István
Nádasdladány: Antal – Füreder 

T.,Fister, Negyela D., Csete – Füreder 
Z., Farádi, Szabó M., Negyela S. – 
Szeidenléder, Punk.

Csókakő: Weiger – Preszter, 
Bitter, Jelena, Szabó Sz. (Falusi) – 
Nagy M., Bucska, Koller, Kadlecsik 
(Redolfi ) – Amarsanaa (Jakab), 
Kutassy (Schwarcz).

Gól: Szeidenléder (55.), ill. Nagy 
M. (6.), Amarsanaa (33.)

Megyei III. osztályú bajnokság 
11. forduló  2019. november 3.

Csókakő–Csákberény 3–1 (0–0)
Vezette: Szabó Dániel
Csókakő: Weiger – Preszter 

(Amarsanaa), Bitter, Jelena, Sza-
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bó Sz. – Koller, Takács Z. (Török), 
Kadlecsik (Falusi), Zsipi (Zóka) – 
Kutassy, Udvari.

Csákberény: Huszár – Fekete, 
Bőcs, Novák, Zsöllei (Juhász Gy.) 
– Biró, Pintér B., Erdődi, Hamar – 
Bíró (Belecz), Gyuris.

Gól: Udvari (63.), Zóka (83.), 
Amarsanaa (90.), ill. Hamar (75.)

A bajnokság őszi idénye hama-
rosan véget ér, a most következő 
fordulóban Söréd ellen lépünk 
pályára idehaza, majd Jenőbe lá-
togat el csapatunk, ahol zárjuk az 
őszi idényt. Az idei évben is meg-
szervezzük a Téli Kupát, immár 
42. alkalommal. A sorsolás 2019. 
november 30-án lesz a Vadász 

Vendéglőben, a csapatok nevezését 
is eddig lehet leadni. Az első fordu-
lót a tervek szerint december 8-án 
rendezzük meg.

Csókakő, 2019. november 7.                                                                      
-VSC-

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. 
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében 
elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A0,4kV-os hálózat átépítése miatt szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

2019 november21.-én 8.00 órától várhatóan 16.00 -óráig
Csókakő településen

Jókai u teljes területén, József Attila u teljes területén, 
Kossuth u. 49sz – 93sz ingatlanokon, 70sz -124sz ingatlanokon,

Kossuth u Óvoda, orvosi rendelő, 
Deák utca teljes területén, Dózsa utca 1sz - 5sz, 2/a sz ingatlanok

területén áramszünet lesz.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk fi gyelmét, hogy amennyiben 
áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül

az aggregátort a belső hálózatra kötni - még a közcélú hálózatról
 leválasztott módon is -, szigorúan tilos! 

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: 
www.eon-hungaria.com


