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Tisztelt Csókakőiek! 

November van mindenszentek 
hava, emlékezzünk ezekben a he-
tekben azokra a szeretteinkre, ha-
lottainkra akik már nem lehetnek 
közöttünk. Kérem, figyeljünk a 
temetők rendjére, segítsük az idő-
seket, tartsuk meg a járványügyi 
szabályokat. Az elmúlt hetekben 
számos programon vehettünk 
részt, úgy látom, hogy intézmé-
nyeink, civilszervezeteink to-
vábbra is mozognak, részt vesz-
nek feladatainkból, ebben a nehéz 
időszakban, ami példaértékű. Az 
általános iskolában megemlékez-
tünk az 1848/1849-es Forradalom 
és Szabadságharcunk kivégzett 13 
tábornokáról. A Móri Bornapok 
után megtartottuk a hagyományos 
Csókakői Szüreti Felvonulásun-

kat. Az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 64. évfordulójáról 
október 22-én csütörtökön emlé-
keztünk meg a járványügyi hely-
zet miatt zárt körben a Csókakői 
Általános Iskolában, ahol a csó-
kakői iskola tanulói színvonalas 
műsorával idéztük meg a múltat. 
A műsort követően a templomnál 
elhelyezett emléktábláknál ko-
szorúztunk. Köszönöm az iskolá-
sok közreműködését a felkészítő 
pedagógusoknak pedig a munkát. 
Sajnos ezen az eseményen már 
nem vehettem részt, így Csóka-
kő Községi Önkormányzatot Lé-
vai Ildikó képviselőasszony, és 
Dornyi Sándor helyettes jegyző 
képviselte. A családunkban po-
zitív koronavírustesztről érkezett 
értesítés, így innentől kezdve ka-
ranténban vagyok én is, s emiatt 

nem tudtam az ünnepségen részt 
venni. Sajnos a betegség engem 
is elért, ami azt jelenti, hogy ma-
gas lázam volt, és elvesztettem az 
íz érzékelésemet és a szagláso-
mat is, így egyértelmű, hogy én is 
covid pozitív lettem. Most amikor 
írom ezt a cikket, már túl vagyok 
a betegség nehezén, de felhívom 
mindenkinek a figyelmét, hogy 
jobb ha nem szereznek olyan él-
ményeket a betegséggel kapcso-
latban, mint amit én szereztem. 
Éppen ezért kérek mindenkit, 
hogy használják a szájmaszkot, 
és tartsák meg a 2 méteres távol-
ságtartást. 

Vigyázzunk egymásra, vi-
gyázzanak magukra! 

Csókakő, 2020. október 25.                                                          
Fűrész György polgármester
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Tisztelt Csókakőiek!

Csókakőn bevezetésre került 
az úgynevezett kétfrakciós gyűj-
tés. Ehhez a Depónia Nonprofit 
Kft. díjmentesen biztosított egy 
új, 120 l-es kerekes gyűjtőedényt, 
melybe az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékok gyűjthetők. Ide az 
anyagukban hasznosítható hulla-
dékok helyezhetők, a korábban 
meglévő gyűjtőedénybe pedig a 
vegyes települési hulladék kerül-
het. A hulladékgazdálkodásban 
zajló változások, fejlesztések, a 
jogszabályi kötelezettségek és az 
elmúlt időszak tapasztalatai időn-
ként változtatást igényelnek a ko-
rábbi gyűjtéshez, kezeléshez ké-
pest. A fentiek következtében a 
szelektív hulladékok elszállítá-
sa Csókakő belterületi övezete-
iben a 2020-as évben megválto-
zik, kizárólag a tiszta csomago-
lási, hasznosítható hulladékok 
kerülnek elszállításra a szelektív 
edényekből (120 l-es gyűjtő-
edény). Az első körben a helyi bel-
területi ingatlanoknak osztottuk 
ki a 120 literes edényeket. Sokan 
átvették az edényzetet, köszönjük 
mindenkinek a közreműködést.  
Az edényzetért külön nem kell  
fizetni, és a szemétszállítási díj 
sem fog megemelkedni az új 
edényzet használata miatt. Azo-
kon a területeken is, ahol csak a 
zsákos rendszerben lehet meg-
oldani ezt a fajta szelektív gyűj-
tést, azoknak is jár a 120 literes 
edényzet. Az új gyűjtőedényből 
a szelektíven gyűjött hulladé-
kot, a szelektív hulladékgyűjtés 
napján kell kitenni, tehát havon-
ta két alkalommal van lehetőség 
leüríteni a gyűjtőedényt. Az idei 

évben november 13-án, nov-
ember 27-én, december 11-én 
és december 25-én viszik el a 
szelektívhulladékgyűjtőből a 
szemetet. 

Kérjük, hogy a további 
edényzet mielőbbi kiosztásának 
érdekében, akik még nem vették 
át a nekik járó 120 literes gyűj-
tőedényt keressék bizalommal 
az önkormányzat munkatársait a 
22/583-021-es telefonszámon.

Az idei évben is mint, eddig 
minden évben, Csókakő Köz-
ségi Önkormányzat Képviselő-
testülete közmeghallgatást tart a 
Csókakői Művelődési Házban. A 
közmeghallgatás időpontja 2020. 
november 24. 18 óra. Szeretettel 
várunk mindenkit közmeghallga-
tásunkra!

Október 5-én megkezdődött 
az Étkező megépítése az általá-
nos iskola mögött. A beruházást 
a Vass Acélcsarnok Kft. végzi, az 
étkező bekerülési költsége 36.5 
millió Ft-ba kerül majd, amit az 

önkormányzat saját forrásból biz-
tosít majd. A beruházás várható 
befejezése 2021. május 31.

Október 25-én vasárnap a 42. 
Névtelen Magyar Katona sírja 
mellé a Hazatérő katonák emlék-
művét állítjuk fel. Ennek első ele-
me, a Krisztus szobor felállításra 
került. A szobor elkészítését a 
Vértesalja Gyermekei támogatták 
és a szobor felállítását társadalmi 
munkában végezték el. 

Az idei évben a Adventi Vára-
kozásunk abban a formában nem 
rendezhető meg, ahogy eddig ezt 
megszoktuk. Sajnos az Adven-
tünk a járványügyi helyzet miatt 
programok nélkül elmarad. Ettől 
függetlenül az Adventi tér a köz-
ség karácsonyfájával természe-
tesen meg fog épülni, az adventi 
lelki készülődés az idei évben tel-
jes mértékben a templomunkba 
vonul vissza.

Csókakő, 2020. 10. 25.                                                
Csókakő Községi Önkormányzat

Önkormányzati Hírek
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Szeptember 1-én intézmé-
nyünkben a megszokott rendben 
megkezdődött a nevelési év, 46 
óvodás kisgyermekkel.

Katica csoportunkba 28 gyer-
mek, 10 lány és 18 fiú jár, közülük 
17-en tankötelesek. Pillangó cso-
portunkban jelenleg 18 gyermek 
van, akik közül 10-en szeptem-
berben érkeztek. Ebbe a csoport-
ba novemberben és januárban is 
várunk még gyermekeket, így va-
lószínű, hogy óvodánk létszáma 
eléri férőhelyeink maximumát, 
az 53 főt. A járványügyi készült-
séget figyelembe véve a beszok-
tatási időszakot igyekeztünk egy 
kicsit megrövidíteni, de a gyere-
kek érdekében így is biztosítottuk 
a szülős beszoktatás lehetőségét.

A nyár folyamán intézmé-
nyünkben a felújítási munkála-
tok nagy része befejeződött, de 
kisebb tennivalók még maradtak 
szeptember és október hónapra is.

Most, október végén azonban 
már mondhatom, hogy minden 
tervezett munka elkészült, meg-
szépült és kibővült óvodánk.

Köszönjük a Polgármester 
Úrnak és Önkormányzatunknak, 
hogy egy csaknem 30 nm-es fej-
lesztő szobával bővült épületünk, 
amit rendkívül sokoldalúan tu-
dunk használni. Ez a lehetőség, 
ilyen magas gyermeklétszám 
mellett nagy segítség számunkra.

Köszönjük Önkormányzatunk 
dolgozóinak, Csöngedi Attilának 
és munkatársainak, hogy az egész 
felújítás alatt mindig igyekeztek 
gyorsan és hatékonyan a segít-
ségünkre lenni, hiszen rengete-
get kellett rakodni egyik helyről 
a másikra. (Ne felejtsük el, hogy 
az óvoda nem zárt be egy napra 
sem, a felújítás alatt és egész nyá-
ron folyamatosan fogadta a gye-

rekeket.)
Köszönöm munkatársaim-

nak is, hogy ebben a rendhagyó 
helyzetben messzemenőkig helyt 
álltak, és rendkívüli felelősség-
tudattal végezték dolgukat. Nagy 
figyelmet fordítottak arra, hogy 
a gyerekek érzelmi és fizikai 
biztonságát a kedvezőtlen körül-
mények ellenére is biztosítsák. 
Köszönöm a dajka néniknek és 
a konyhás néninek, hogy rendü-
letlenül takarítottak, fertőtlenítet-
tek, akkor is, amikor szélmalom-
harcnak tűnt az egész, és nagy 
figyelmet fordítottak arra, hogy 
intézményünk azon része, ahol a 
gyerekek vannak, mindig rend-
ben legyen.

Szeptemberben, az új kisgyer-
mekek befogadása-beszoktatása 
után (közben), bár kicsit rendha-
gyó módon, megtartottuk hagyo-
mányos programjainkat.

A Népmese Napján mindkét 
csoportban bábelőadást láthattak 
gyermekeink, mely kicsik és na-
gyok tetszését egyaránt elnyerte.

Az idei évben mivel nem aján-
lott az óvodán kívüli programok 
szervezése, így most nem voltunk 
szüretelni Katica csoportos gyer-
mekeinkkel. Nem maradt viszont 
el a szőlődarálás és préselés, 
melyből az óvoda apraja-nagyja 
kivette a részét. 

A jól végzett munka után meg-
kóstolhatták gyermekeink a mus-
tot is. 

Ovi Hírek

A feldolgozásra kerülő szőlőt a 
Varga és Fia Pincészet biztosítot-
ta számunkra, akik egy nagy láda, 
rendkívül finom csemegeszőlővel 
is megajándékozták gyermekein-
ket. Köszönjük szépen!

Köszönjük Nagyné Pogymik 
Helénának, hogy a darálót és a 
prést az idei évben is biztosította 
nekünk.

Mihály Napi vásárunkat a jár-
ványügyi szabályokat figyelembe 
véve, zárt keretek között tartot-
tuk. 

Így az idén sajnos sem az első-
söket, sem a szülőket nem tudtuk 
fogadni, csupán két szülő érkezett 
segíteni a programra.
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A vásár a rossz idő, és az ala-
csony felnőtt létszám ellenére na-
gyon jól sikerült. 

A gyerekek élvezték a felada-
tokat, melyek közül a legnagyobb 
kedvenc az elmaradhatatlan ku-
koricamorzsolás volt. 

A nevelési évünk kezdetére 
Lojt Sándor megjavította a Sport 
utca felőli kerítésünket, kicserélte 
az elkorhadt áthidalókat, és biz-
tonságos módon felcsavarozta a 
kerítéselemeket. Köszönjük szé-
pen az ő és a családja munkáját 
is!

Köszönjük szépen Csöngedi 
Rolandnak is a nyári, SOS da-
rázsirtást.

A Katica csoport öltözőjében, 
a megváltozott körülmények mi-
att a szekrények egy részét át kel-
lett alakítani, ezt Véninger Csa-
ba oldotta meg nekünk. Szintén 
Csaba készítette el a galériához a 
lambéria burkolatot. Köszönjük 
munkáját!

Köszönjük Blaskovics Kele-
men Mónikának, hogy több cse-
rép virággal, és egy gyönyörű 
őszi koszorúval járult hozzá az 
ovi szépítéséhez.

Mivel szeptemberben ünne-
peltük a Népmese Napját, és a 
népmesék jelen vannak óvodai 
életünk mindennapjaiban, ezért 
egy, a mesékhez kapcsolódó idé-
zettel köszönök el az olvasóktól. 
Az óvoda dolgozóinak nevében 
mindenkinek jó egészséget kívá-
nok!

 „ A mese nem racionális úton 
készít fel a felnőtti létre, a felnőtt 
döntésekre, hanem mágikus, ir-
racionális módon. Nem a prob-
lémamentes élet ígéretét kapjuk 
meg tőle, hanem annak reményét, 
hogy még a legkisebbek, a leg-
esendőbbek is boldogulnak, ha 
adottságaikat és lehetőségeiket 
mozgósítják, ha nem hátrálnak 
meg az akadályok, megpróbálta-
tások előtt.”

(Kádár Annamária)

Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda-vezető

Emellett nagy örömöt jelentett 
a mozgásos akadálypálya is, amit 
már az új termünkben tudtunk 
felállítani.

A délelőtt zárásaként, a vásár-
ban minden kisgyermek megtölt-
hette a kosárkáját a szülők és az 
óvó nénik által készített vásári 
portékákkal.

Köszönjük szülői szerveze-
tünk tagjainak- Bakosné Fábián 
Hajnalkának, Baka Orsolyának, 
Csöngediné Lőrincz Renátának, 
Husonyicza Anitának, Preszter-
Bognár Katának, hogy segítették 
munkánkat!

Október első hetében projekt-
hét keretében megemlékeztünk az 
Állatok Világnapjáról. Köszönjük 
Cserna Évának, hogy megmutatta 
nekünk a nyuszikat, és Schnierer 
Kittinek, hogy megismerkedhet-
tünk Kaktusszal, a rendkívül ba-
rátságos fehér sünivel.
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MINDENSZENTEK

Emlékezzünk régi polgárőr-
társainkra, akik ma már nem le-
hetnek közöttünk. Emlékezünk 
szüleinkre, nagyszüleinkre, roko-
naikra, rég elhunyt ismerősőkre, 
barátainkra, halottainkra. A nov-
emberi időszak a temetők felke-
resésének az ideje, de ne feled-
jük, hogy egy bűnözői csoport 
is szakosodott erre az időszakra. 
Sajnos az emlékezés perceiben 
a bűnelkövetők is jelen lehetnek 
és kihasználhatják, hogy ilyenkor 
kevésbé figyelünk oda az értéke-
inkre. Ellophatják a síroknál fel-
ügyelet nélkül hagyott táskákat, a 
lezáratlan kerékpárokat, a temető 
előtt parkoló autókban látható he-
lyen hagyott tárgyakat, a tömeg-
közlekedési eszközökön a külső 
zsebben tartott mobiltelefonokat, 
pénztárcákat és a nyitva felejtett, 
nem megfelelően védett ottho-
nokból az értékeket. A rendőrség 
és a polgárőrség idén is megkü-
lönböztetett figyelmet fordít a 
megemlékezés nyugalmát veszé-
lyeztető bűncselekmények meg-
előzésére.

– A következő napokban, 
mindenszentek és halottak nap-
ja közeledtével sokan felkere-
sik elhunyt szeretteik sírhelyeit. 
Ilyenkor a forgalom megélénkül 
Csókakőn is, ahol a temető kör-
nyékén, most sem lesz forga-
lomkorlátozás. Szükség esetén 
a rendőrök segítik majd a köz-
lekedőket. A sírkertekben a for-
galmasabb időszakokra állandó 
jelenlétet, illetve visszatérő el-
lenőrzéseket szervezett a rendőr-
ség közrendvédelmi és bűnügyi 
szolgálata. Emellett a rendőrkapi-
tányságok munkatársai felvették 

a kapcsolatot a temetők gondno-
kaival, üzemeltetőivel, valamint 
a polgárőrökkel és a közterület 
felügyelőkkel. A járványügyi ké-
szültségi időszak védelmi intéz-
kedést kormányrendelet rögzíti, 
így azt is, hogy milyen módon és 
hol kell maszkot viselni. 

Tíz tanács a bűn- és baleset-
mentes megemlékezésért

A rendőrség jótanácsokat is ad 
azért, hogy senki ne legyen tolva-
jok áldozata.

• Otthonát elhagyva körül-
tekintően zárja be az ablakokat, 
ajtókat, kertes házak esetén a ker-
ti kaput is, ezzel megakadályoz-
va, hogy az utcáról illetéktelenek 
könnyű szerrel be tudjanak jutni 
az udvarra.

• Fokozottan figyeljen ér-
tékeire, azokat tartsa táskája, ka-
bátja belső zsebében! A táskáját 
mindig tartsa testközelben, szem 
előtt! Ékszereit neviselje feltűnő-
en!

• Amennyiben nem fel-
tétlenül szükséges, a temetőbe 
látogatás alkalmával ne vigyen 
magával nagyobb összegű kész-
pénzt, jelentős értéket! Soha ne 
tartsa iratait és lakáskulcsát egy 
helyen, PIN kódját pedig a bank-
kártyája mellett!

• Ha kerékpárral vagy gép-
járművel érkezik, járművét gon-
dosan zárja le, illetve be, és győ-
ződjön meg arról, hogy autója 
utasterében nem hagyott értéket 
látható helyen!

• A temetőben a táskáját és 
egyéb értékeit egyetlen pillanatra 
se hagyja őrizetlenül!

• Minden esetben az idő-
járási, látási és útviszonyoknak 
megfelelően közlekedjen, a ha-

ladási sebesség megválasztásánál 
a forgalom jellegét, sűrűségét is 
vegye figyelembe!

• A zsúfolt utakon a jármű-
vezetők könnyebben elveszíthe-
tik türelmüket. Ne kövessen el 
jogsértést, most sem éri meg!

• Viseljen fényvisszave-
rő ruházatot vagy kiegészítőt, 
ha gyalogosan vagy kerékpárral 
közlekedik: legyen látható vala-
mennyi közlekedő számára. Igye-
kezzen úgy elindulni a temetőbe, 
hogy nappali látási viszonyok kö-
zött hazaérjen!

• Ne megszokásból közle-
kedjen, figyelje a közúti jelzése-
ket, és ha teheti, indulás előtt tá-
jékozódjon a várható változások-
ról!

• Temetők környékén elő-
fordulhat, hogy nincs a gyalogo-
sok számára járda, így az úttest 
szélén gyalogolnak. Kérjük a 
járművezetőket, hogy fokozott 
körültekintéssel közelítsék meg a 
kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket!

Lehetőleg viseljünk maszkot 
a temetőben is

Sokakban merült fel a kér-
dés, hogy viseljünk-e maszkot 
a temetőben. Müller Cecília az 
operatív törzs hétfői sajtótájékoz-
tatóján elmondta: a koronavírus-
fertőzöttek számában világszerte 
jelentős az emelkedés, és ez alól 
Magyarország sem kivétel, mere-
deken emelkedő szakaszban van 

Polgárőr Hírek
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jelenleg a második hullám.

A tisztifőorvos a temetőben 
való maszkviseléssel kapcsolatos 
kérdésre is válaszolt.

– Rég nem látott családtagok 
találkozásánál az egészségügyi 

állapotok nem ismertek, mert 
nem egy háztartáson belül élnek 
a felek. Ha bármilyen légúti meg-
betegedése van valakinek, akkor 
sehova se menjen, hiába van min-
denszentek. Ha semmi tünete, ak-
kor legyen rajta maszk a tömeg-

közlekedési eszközön a temetőbe 
menet, temetőben pedig tartson 
távolságot, viseljen maszkot – fo-
galmazott.

Csókakő, 2020. október 25.                                                                 
Csókakői Polgárőrség

Erre figyeljünk Minden-
szentek havában

Emlékezünk elhunyt baj-
társainkra, szeretteinkre, ha-
lottainkra. Sajnos, az emlé-
kezés bizony tűzzel is járhat, 
éppen ezért érdemes néhány 
jó tanácsot megfogadni, an-
nak érdekében, hogy ne legyen 
probléma a megemlékezés so-
rán. November első napjaiban 
évente átlagosan húsz-harminc 
olyan esethez riasztják a tűzol-
tókat országszerte, ahol kegye-
leti mécses, vagy koszorú okoz 
tüzet. Fontos, hogy tisztítsuk 
meg a sírhely környezetét a 
száraz avartól,  csak tartóban 
lévő mécsest gyújtsunk meg és 
oltsuk el távozás után.

Figyelem! A kegyeleti gyer-
tyák és mécsesek a temetőkben 
és otthon is potenciális ve-
szélyforrást jelentenek.

Az esetek többségében csak 
kisebb károk keletkeznek, de 
minden évben előfordul, hogy 
egy kegyeleti gyertya komoly 
lakástüzet vagy sérülést okoz. 
A tűzesetek leggyakoribb oka, 
hogy a lakásban az égő mé-
csest, gyertyát vagy lámpást 
gyúlékony anyagok közelében 
helyezik el, a keletkező lángok 
pedig a függönyön, asztalterí-
tőn keresztül átterjednek a la-
kás más helyiségeire is. Éppen 
ezért fontos, hogy csak tűz-
álló anyagból készült alátétre 
helyezett gyertyát gyújtsanak 
meg, így ugyanis megakadá-

lyozható, hogy a mécses vagy a 
gyertya átforrósítsa a környezetét. 
A meggyújtott gyertyát soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül, olyan 
stabil helyre kell rakni, ahol nem 
tud eldőlni, a közeléből pedig el 
kell távolítani a gyúlékony anya-
gokat.

Minden évben előfordulnak 
őrizetlenül hagyott gyertyák mi-
att kialakult lakástüzek, pedig 
ezek könnyen megelőzhetőek a 
szabályok betartásával.

Ha a Halloweent ünneplők 
jelmezbe bújnak, különösen 
körültekintően ünnepeljenek a 
gyertyákkal feldíszített lakásban, 
hiszen a legtöbb jelmez könnyen 
éghető anyagból készül. A tök-
lámpások kihelyezésekor megfe-
lelő helyet válasszunk, és olyan 
mécsest rakjunk bele, ami szeles 
időben is biztonságosan égethető.

Ha valaki a temetőben tüzet 
észlel, csak saját testi épsége koc-
káztatása nélkül próbálja meg azt 
eloltani, értesítse a temető bizton-
sági személyzetét, vagy hívja a 
112-es segélyhívó számot.

A temetőkben megemlékezők-
nek is legalább ennyire körülte-

kintőnek kell lenniük, mert nem-
csak a felgyülemlett avar, hanem 
az elszáradt, illetve a művirágok 
is könnyen lángra kaphatnak.

Az alábbi három egyszerű 
tanács betartásával megelőz-
hetjük a temetőtüzeket:

1. Tisztítsuk meg a sírhely 
közvetlen környezetét a száraz 
avartól, elszáradt virágoktól és 
koszorúktól, mert ezek könnyen 
meggyulladhatnak.

2. A szabadban csak tartóban 
lévő mécsest gyújtsunk meg. A 
mécsest úgy helyezzük el, hogy 
a közelében ne legyen éghető 
anyag és ne tudjon felborulni.

3. A mécsestartóban égő mé-
csest a sírtól való távozás után 
oltsuk el.

A tavalyi évben több temető-
tűzhöz is riasztották a tűzoltó-
kat, többségük egy-két négyzet-
méteres területre korlátozódott. 
Jellemzően az elszáradt virágok, 
koszorúk, valamint a száraz avar 
gyulladt meg.

Csókakő, 2020. október 25.                                                  
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Tűzoltó Hírek
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Márton nap környéki bor-
fejtések

Köztudott, hogy Márton-
nap az újbor bírája. Ekkor kós-
tolja meg először a gazda az az 
évi termést. De mi a helyzet a 
kóstolás után? Mire kell odafi-
gyelnünk, hogy a boraink meg-
őrizzék tiszta illatukat, szép szí-
nüket, és persze friss ízüket?

Ehhez a legfontosabb a tisz-
taság! Fontos tudni, hogy ha bo-
runkat tiszta edénybe töltöttük 
préseléskor, megfelelő cukortar-
talmat állítottunk be, és az erjedés 
rendben megindult, akkor a zajos 
erjedés végéig a borban semmi-
lyen káros folyamat nem indul el. 
A zajos erjedés végén, a gázkép-
ződés leállása után a borok érzé-
kennyé válnak több borbetegség-
re, ekkor kezdődik meg a borász 
igazi munkája.

A borral végzett első munka a 
fejtés. Az első fejtést a zajos er-
jedés befejeződésekor végezzük. 
Ez általában december hónapra 
esik. A bor durva seprőről való le-
fejtése nagyon fontos. Az átfejtő 
slangot vékony, egyenes venyigé-
hez, bothoz kötjük úgy, hogy a bot 
végétől a cső vége 5–15 cm távol-
ságra legyen. A seprő mennyisége 
függ a hordó méretétől és a prése-
léstől. A csövet mindig óvatosan 
engedjük a borba, ügyelve arra, 
hogy ne keverjük fel azt. A bort 
egy előre előkészített edénybe 
engedjük (metszésbe, műanyag 
kádba), ahonnan vagy egyenesen 
egy tiszta hordóba merjük, vagy 
visszamerjük az eredeti edénybe. 
Mielőtt azonban visszaöntenénk 
a bort, alaposan mossuk ki az 
edényt a seprőmaradványoktól. 

Az első fejtés elvégzésekor elen-
gedhetetlen a borkén használata, 
mivel a fejtés során a bor erő-
sen oxidálódik, a kén pedig egy 
erősen redukáló szer, ami segít 
az oxidáció kivédésében. Borhi-
ba nélküli borba 100 literenként 
5–15 gramm borkén használata 
ajánlott. A borként pontosan mér-
jük ki, majd kis mennyiségű bor-
ban oldjuk fel, azután adagoljuk 
a borhoz, és alaposan keverjük 
át. Legjobb az, ha a borpatikában 
szakemberrel méretjük ki a kén 
mennyiségét, akinek erre van le-
hetősége. Ügyeljünk arra, hogy 
az edény átfejtés után mindig tele 
legyen, a lehető legkisebb felü-
leten érintkezzen a levegővel. A 
borkészítés alatt előforduló gya-
kori hiba, hogy a must cukortar-
talmát nem megfelelően állítot-
tuk be. Száraz bor esetén a must 
cukortartalmát elegendő 21-22 
magyar mustfokra beállítani. Ha 
ennél kevesebb a cukor, kevés al-
kohol képződik, és a bor könnyen 
megromlik. A túl sok cukor miatt 
ellenben nehezen indulhat meg az 
erjedés. Ha viszont félédes bort 
szeretnénk készíteni, akkor fontos 
a magas cukortartalom. Ez eset-
ben biztosítani kell az utóerjedés 
megakadályozását. Ezt elérhetjük 
kémiai úton kálium-szorbát ada-
golásával, vagy a szesztartalom 
16 fokra emelésével tiszta szesz 
hozzáadásával, esetleg hevítéssel 
(pasztőrözéssel) is.

Most vegyük sorra a leggyak-
rabban előforduló borhibákat és 
azok kezelését!

Az ecetesedés a legveszélye-
sebb borbetegségek egyike. Or-
voslása enyhe esetekben házasí-
tás útján lehetséges. Az ecetbak-
térium csökkentése savtompító 

mésszel nem lehetséges. Az ece-
tesedés kialakulásáért a gyenge 
alkoholtartalom vagy nem tiszta 
(stikkes) hordó használata a fe-
lelős. Ha az ecetbaktérium elsza-
porodik, felemészti a bor alko-
holtartalmát, ezáltal a bor még 
pálinka főzésére is alkalmatlanná 
válik. Az idejében észlelt esetese-
dés megállítható. Ilyenkor azon-
nal fejtsük át tiszta edénybe, majd 
erősen kénezzük le a bort.

A kénhidrogénszag, más né-
ven záptojásszag, minden bo-
rász számára ismerős fogalom. 
Megjelenését több dolog okoz-
hatja, leggyakrabban a liszthar-
mat elleni védekezésnél használt 
elemi kén kései használata vált-
ja ki. Tanácsos az utolsó kénes 
permetezés és a szüret között 
megfelelő várakozási időt tar-
tani. Ha szüret előtt alig hullik 
csapadék, ami csökkentené a bo-
gyókon lévő szermaradványok 
mennyiségét, előfordulhat, hogy 
borunk kénhidrogénszagú lesz. 
Érdemes minél előbb orvosol-
ni a problémát. Legfontosabb a 
bort átfejteni, szellőztetni, mert 
a zavarosságot okozó részecs-
kékhez – szárazanyag-maradvá-
nyokhoz – tapadnak a legjobban 
a kénhidrogénszagért felelős ré-
szecskék. Ezután – bármennyire 
furcsának tűnik is – kénezzük a 
bort, s ha ez nem segít, rézkufátos 
kezelés szükséges.

Egéríz főleg akkor fordul elő, 
ha az erjedés elhúzódik. A bor íze 
kaparós egérvizeletre emlékeztet. 

Borrendi Hírek
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Megelőzése: a cefre vagy a must 
kénezése, az újborok gyors meg-
tisztítása és kénezése. Kezelése: 
enyhe egéríz esetén a kénezés se-
gít. Magasabb szabadkénsavszint 
fenntartása szükséges.

Gyakori még a borok hordó-
íze. Ez főleg új hordó használa-
tánál figyelhető meg. Elkerülésé-
hez gondosan elő kell készíteni, 
ki kell „cserezni” a hordókat. 

Ha a bor hordóízű, a zselatinos 
derítés segíthet, de végezzünk 
előtte próbaderítést.

A bor kezelése és tárolása so-
rán a legfontosabb a higiénia. 
Csak tiszta edényeket használ-
junk, hordót koszosan ne tárol-
junk, kiürítés után mindig alapo-
san tisztítsuk ki. Ecetes hordóba 
vagy rossz szagú hordóba ne tölt-
sünk se mustot, se bort. Fontos 
még a borok ellenőrzése, mivel 
az idejében észlelt borhibák köny-

nyebben kijavíthatók. Ha viszont 
nem vagyunk biztosak a dolgunk-
ban, forduljunk szakemberhez és 
kérjük ki a tanácsát. A szabályok 
betartásával borunk mindig ízle-

tes és finom lesz, így bátran kí-
nálhatjuk meg belőle barátainkat.

Csókakő, 2020. október 25.
- SztDB -

advent

Tegyél, tegyen ön is egy díszt a 
falu karácsonyfájára!

Idén, sajnos a járványhely-
zet miatt, a lakosság egészségé-
nek védelmében elmaradnak a 
közös adventi gyertyagyújtások.  
A Művelődési Ház melletti  
parkot 2020. november 22-én  
9 órától öltöztetjük ünnepi  
hangulatba.

Szeretettel várunk mindenkit, 
aki szívesen részt venne benne! 
Nem kell előre bejelentkezni, csak 
csatlakozzon hozzánk ezen a szom-
baton!

Csókakő, 2020. 10. 29.                                                                       
Palocsainé Fűrész Éva

egyházi hírek
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes 

lelkedből, és teljes elmédből.” - MT 22,37

A múlt vasárnapi Missziós gyűjtést a Szentszék javára továbbítottuk az Egyházmegye felé.  
Köszönjük adományaikat!

Balinka Bodajk Csákberény Csókakő Fehérvárcsurgó Iszkaszentgyörgy Isztimér Magyaralmás Sárkeresztes Söréd Zámoly

6.900.- 53.190.- 11.865.- 16.325.- 14.430.- 9.550.- 10.050.- 14.910.- 13.170.- 8.850.-

Jövő vasárnap, november 1-e, Mindenszentek ün-
nepe. Templomainkban délelőtt ünnepi miserendet 
tartunk, délután pedig temetői imádságok lesznek.  
(A heti menetrendben látható rend szerint.)

Tisztelettel kérjük kedves híveinket, hogy közeled-
ve Halottak napjához, gondoskodjunk elhunyt szeret-
teink sírhelyeinek rendbetételéről, illetve a lejárt sírhe-
lyek megváltásáról. Egyben köszönjük mindazoknak, 
akik rendben tartják temetőinket, gondozzák a sírhe-
lyeket, illetve gondnokként, vagy segítőként ellátják az 
egyházi temetőinkhez kapcsolódó feladatokat!

Mindenszentek napján déltől kezdve jövő vasár-
napig teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik te-
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metőt látogatnak és imádkoz-
nak a Szentatya szándékára.  
A búcsúnyerés feltétele, hogy a 
megszentelő kegyelem állapotá-
ban szentáldozáshoz járulunk.

Bodajk

Mindenszentek és Halottak 
napján délelőtt fél 10 órakor és 
este 6 órakor imádkozunk szent-
misét kegytemplomunkban. 

A temetői megemlékezés nov-
ember 1-én, vasárnap, délután 3 
órakor tartjuk a temetői kereszt-
nél. 

A november 1-i esti szentmise 
után imádkozzuk a szokásos ha-
lotti zsolozsmát elhunytjainkért.

Magyaralmás

November 1-én jövő vasárnap, 
Mindenszentek ünnepén, este6 
órakor imádkozzuk a szokásos 
halotti zsolozsmát templomunk-
ban, mely után a temetőben lesz 
a megemlékezés elhunytjainkról.

Csókakő

November 2-án, két hét múlva 

hétfőn, Halottak napján délután 
5 órakor imádkozzuk szentmisét 
az elhunyt „Várbarátokra” emlé-
kezve, a vírushelyzetre való te-
kintettel kivételesen a templom-
ban. Szeretettel várjuk a híveket! 
November 2-án a Csókakői Plé-
bánia Hivatal képviselő-testülete 
15 millió Ft értékben nyújtott be 
pályázatot, a templomunk külső 
megújítására, külső környezeté-
nek rendbe tételére.

Dátum Időpont Helyszín Esemény

02.nov Csókakői templom Szentmise az elhunyt Várbarátokért

Közös programok

Liturgikus elmélkedés

Szent I. Kelemen pápának a 
korintusiakhoz írt leveléből (Cap. 
19, 2 – 20, 12: Funk 1, 87-89)

Jóságos Istenünk célszerűen 
alkotta meg a világot

Tekintsünk az egész világ Aty-
jára és Teremtőjére! Ragaszkod-
junk erősen a békének tőle kapott 
kiváló és túláradó adományaihoz 
és jótéteményeihez! Elmélkedve 
gondolkodjunk róla, és lelki sze-
münkkel lássuk meg az ő hosszan 
tűrő jóakaratát! Nézzük, milyen 
jóságosnak mutatja magát min-
den teremtménye iránt! 

Az ég békében engedelmeske-
dik az ő akaratának, mert gond-
viselése kormányozza. A nappal 
és az éjszaka egymást nem aka-
dályozva futják az általa előre 

meghatározott pályájukat. A Nap, 
a Hold és a csillagok kara az ő 
törvénye szerint hiba nélkül, tel-
jes összhangban jár kijelölt út-
ján. A föld az ő akarata szerint 
meghatározott időben megter-
mékenyül, hogy bőségesen ellás-
sa táplálékkal az embereket, ál-
latokat és mindazt, ami rajta él. 
Nem vonakodik, és nem változtat 
semmit sem azon, amit Isten el-
rendelt. Az örvények felkutatha-
tatlan világa és a tenger mély-
ségének ismeretlen tájai ugyan-
azokra a törvényekre hallgatnak.  
A végtelen tenger tömegét az 
ő rendelése dagasztja árrá, 
és az nem lépi át a neki kisza-
bott határokat, hanem az ő pa-
rancsa szerint viselkedik. Azt 
mondja ugyanis az Úr: Eddig 
jössz, és hullámaid önmagad-
ban törnek meg (vö. Jób 38, 11).  

Az ember számára bejárhatatlan 
óceán és a rajta túl levő világok 
az Úr ugyanazon törvényeinek 
kormányzása alatt állnak. Bé-
kében követik egymást a tavasz, 
nyár, ősz és tél évszakai. A maguk 
sajátos idején még a szelek ál-
lomáshelyei is késedelem nélkül 
teljesítik feladatukat. Az élet és 
az egészség szolgálatában álló 
állandó források is szünet nélkül 
nyújtják vizüket az emberek éle-
tének fenntartására. Még a legki-
sebb állatok is békében és egyet-
értésben élnek közösségükben. 
Mindezeknek a nagy Alkotó és a 
mindenek Ura adta meg a békét 
és összhangot. Ő jót tesz min-
dennel, elsősorban pedig velünk, 
akik irgalmasságához menekü-
lünk a mi Urunk, Jézus Krisztus 
által, akinek dicsőség és fölség 
mindörökké. Ámen.

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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Tisztelt Csókakőiek!  
Kedves Jótékony Futók! 

Bár sokat kellett várni az  
adományok átadására, 2020.  
október 12-én délután végre  
eljött az idő, és célba értek a fejen-
ként  40.000 Ft  értékű  vásárlási  
utalványok, valamint a KELLO-
tól kapott tanulást segítő eszkö-
zök, játékok. 

Köszönjük a türelmeteket, kö-
szönjük, hogy velünk futottatok, 
és segítségetekkel néhány kis-
gyermek hétköznapjait megköny-
nyíthettük. Hamarosan egy újabb 
rendezvénnyel jelentkezünk, ami 
az Adj vért, és fuss! Szeretettel 
várunk oda is, minden sportolni, 
és segíteni vágyó futót, és önkén-
test! Addig is vigyázzatok maga-
tokra!

Csókakő, 2020. október 13.                                                 
Szabados Melinda

Adj vért, és fuss! – Kergesd 
meg a krampuszt Csókakőn

2020. december 5-én vér-
adással egybekötött, jó kedélyű 
futóversenyre várják a futás 
szerelmeseit és a hozzátarto-
zókat, illetve a segíteni akaró 
véradókat Csókakőre. A „Ker-
gesd meg a krampuszt Csóka-
kőn” elnevezésű rendezvényen 
garantált lesz a jókedv, és a 
sok segíteni akaró, jó szándékú 
sportember. 

Mivel a COVID–19 válság 
súlyosbodik, sokan otthonról dol-
goznak, de a vérkészítményekkel 
kezelt betegeknek ellátásához fo-
lyamatosan szükség van véradás-
ra. Ezért kiemelten fontos most 
az összefogás, a véradók aktivi-
zálása, új donorok elérése. 2020. 
december 5-én a Mikulás-napi 
futóverseny kísérő rendezvénye-
ként a móri Vöröskereszt és az 
Országos Vérellátó Szolgálat szé-
kesfehérvári intézete segítségével 
véradást szervezünk. 

A véradás életeket ment!  

Folyamatos szükség van a 
rendszeres véradásra, mert a vér-
készítményeket használat előtt 
csak korlátozott ideig lehet tárol-
ni. Megfelelő számú egészséges 
ember rendszeres véradására van 
szükség annak biztosításához, 
hogy a biztonságos vérkészítmé-
nyek bármikor rendelkezésre áll-
janak.

A vér a legértékesebb ajándék, 
amelyet bárki másnak adhat – az 
élet ajándéka. A véradásról szóló 
döntés életet menthet, vagy akár 
többet is, hiszen a levett vért al-
kotóelemeiből– vörösvértest, 
vérlemezke és plazma –,  külön-
külön készítmények lesznek, a 
betegek gyógyulásához.

„A csókakői Polgármesteri 
Hivatal és dolgozói nagy öröm-
mel állnak be egy ilyen kezdemé-
nyezés mögé. Jelen helyzetben 
fokozottan van szükség a véradók 
aktivitására, a vérkészlet folya-
matos pótlására. Büszkeséggel 
tölt el, hogy helyet és terepet ad-
hatunk ennek a kezdeményezés-
nek” – mondta el Fűrész György, 
Csókakő polgármestere. 

Futó Hírek
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Vérellátásunk olyan önzetlen, 
gondoskodó donoroktól szárma-
zik, mint te. A véradás körülbelül 
egy órát vesz igénybe az idődből. 
Amikor vért adsz, az újabb mo-
solyt, újabb ölelést és újabb esélyt 
ad valakinek. Ez az élet ajándéka.

Az 5, 10, 15 km-es távon (5 
km-es körök) várják a szervezők 
a futás szerelmeseit, de a kiseb-
bek sem maradnak verseny nél-
kül, hiszen ők 1 km-en kergethe-
tik meg a krampuszt, de akár még 
magával a Mikulással is összefut-
hatnak a verseny ideje alatt.   

A 2020. december 5-i futóver-
senyre jelentkezni a következő 
linken lehet a nevezési díj befize-
tésével:

https://www.4runhappyteam.
com/esemenyek/19/mikulas-
napi-futoverseny

 
A rendezvény ideje alatt meleg 

tea, forralt bor, zsíros kenyér vár-
ja a résztvevőket. 

A rendezvényközpont helyszí-
ne: Művelődési Ház. Cím: 8074. 
Csókakő, Kossuth L. u. 41.

Várjuk az futókat, véradókat, 
érdeklődőket 8:30 és 14 óra  
között. 

További információ:
Szabados Melinda
www.csokakortrail.hu
Facebook:
https://www.facebook.com/

csokakortrail/
Kergessük meg a krampuszt! 

Mikulás-napi Futóverseny  
Csókakőn.

E-mail: melinda.szabados@
gmail.com 

20/9803321

Sport Hírek

FELEMÁSRA SIKERÜLT 
AZ ŐSZI IDÉNY VÉGE IS

Pont olyan lett az utolsó két 
forduló, mint amilyen az őszi 
idényben a csapatunk teljesítmé-
nyét jellemezte. 

10. forduló 2020. október 18. 
Jenő–Paulus Csókakő 2-2 (1-1)

Vezette: Szabó László. 50 néző
Jenő: Németh T. – Kolmer 

Bence, Nagy J., Zsolnai (Németh 

F.), Kiss L. – Tóth B., Kolmer 
Balázs, Jakab (Kormány), Mayer 
– Vinter, Kiss D.

Paulus Csókakő: Deák – Czira, 
Bitter, Kutassy, Jelena (Redolfi) 
– Szabó Sz., Nyevrikel Gábor 
(Réti), Nyevrikel Gergő, Kol-
ler (Falusi) – Kadlecsik (Grüll), 
Elek.

Gól: Mayer (41., 65.), Jenő ill. 
Nyevrikel Gábor (24.), Falusi Jó-
zsef (86.) Csókakő.

Kiállítva: Tóth B. (90.).
A 9. fordulóban szabadnapo-

sak voltunk. A szünet után a 10. 
fordulóban a cél, pont és pontok 
rablása volt Jenőben. A Jenő előt-
tünk állt a tabellán. A mérkőzés 
elején sikerült vezetést szerez-
nünk, ám a jenőiek nem roppan-
tak meg a vendégvezetés láttán. 
Még az első félidő befejezése 
előtt kiegyenlítettek a hazaiak, 
majd a második félidő elején 
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megszerezték a vezetést. A vég-
játékot azonban Csókakő nyerte 
meg, hiszen a 86. percben Falusi 
József betalált, így elérve a mini-
mális célt, hogy legalább 1 pontot 
raboljunk Jenőben.

11. forduló 2020. október 25. 
Paulus Csókakő – Sárszentmi-
hály 2-5 (2-4)

Vezette: Ibriksz Máté. 30 néző
Csókakő: Weiger (Deák) – 

Kadlecsik (Grüll), Elek, Bitter, 
Kutassy – Jelena, Szabó Sz. 
(Nyevrikel Gábor), Nyevrikel 
Gergő (Schwarcz), Czira – Koller 
(Falusi), Réti.

Sárszentmihály: Fejes – Ko-
csis Márk (Örsi), Gurdon, Né-
meth K., Büki (Kocsis Marcell) 
– Csizmadia, Jasinka, Kókány, 
Lánczos – Tornyai T., Borsos 
(Petrovics).

Gól: Nyevrikel Gergő (4., 
24.),Csókakő ill. Büki (9., 18., 
41.), Tornyai T. (13.), Csizmadia 
(82.) Sárszentmihály

Hazai környezetben pontokat, 
pontot kellett volna szerezni, s 
ehhez a célhoz jól is kezdtünk, hi-
szen Nyevrikel Gergő rezegtette 
meg az ellenfél hálóját a 4. perc-
ben. Aztán érezhetően jobban 
nyomtak a sárszentmihályiak, s a 
mezőfölényüket a 9. 13. és a 18. 
percben gólokra is váltották, így 
szerezve meg a vezetést. A mie-
ink újra megrázták magukat és 
a 24. percben Nyevrikel Gergő 
újra betalált, így 3-2 lett az állás. 
Jó lett volna a félidőt döntetlen-
re hozni, de az ellenfelünk a 41. 
percben újabb találatot ért el, így 
4-2-es hátránnyal fordultunk.  

A Sárszentmihály végig irányí-
totta a mérkőzést, bár a második 
félidő kiegyenlítettebb volt, vi-
tathatatlan, hogy a vendégeink a 
mezőny minden részében felül-
múltak bennünket, amit a végén 
egy góllal is igazolt az élet, így 
ezzel beállították az 5-2-es vég-
eredményt. 

A bajnokság őszi idénye te-
hát véget ért, a 7. helyen zártuk 

az őszi idényt. Az idei évben is 
megszervezzük a Téli Kupát, 
immár 43. alkalommal. A sor-
solás 2020. december 5-én lesz 
a Vadász Vendéglőben, a csapa-
tok nevezését is eddig lehet le-
adni. Az első fordulót a tervek 
szerint december 13-án vasár-
nap rendezzük meg.

Csókakő, 2020. 10. 29.                                                        
– VSC - 


