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Tisztelt Csókakőiek!

Sajnos az elmúlt időszak szomorú 
hírei engem is érintettek közvetlenül. 
Mindenkinek köszönöm a részvét-
nyilvánítást. Kérem, fogadjuk meg 
a járványügyi szabályok betartását, 
nem szeretném, ha további áldoza-
tok lennének Csókakőn. Szeretném 
megköszönni az önkéntesek munká-
ját, akik ebben a nehéz helyzetben is 
helyt álltak és feldíszítették az ad-
venti terünket, a karácsonyfánkat is 
ünnepi díszbe öltöztették. Szeretném 
megköszönni, Király Lajosnak a fe-
nyőfát, amit felajánlott a Művelődési 

Ház mellé, az adventi térre, s Végh 
Alajosnak az ezüstfenyőt, amit az is-
kola részére ajánlott fel, a gyerekek 
és mindenki nagy örömére. Köszö-
nöm továbbá a Csókakői Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek, a Barkóca-
berkenye Néptáncsoportnak, a Lu-
xemburgi Társaságnak, hogy segítet-
ték a Mikulás munkáját, és a Miku-
láscsomagokat osztottak, a gyerekek 
és a felnőttek nagy örömére. Jó érzés 
volt látni, hogy a kivilágított járatok 
Csókakő utcáit járták. Végezetül 
szeretném felhívni a figyelmet a dec-
emberi újság elején, hogy TÉL van. 
Tudom, hogy még enyhe telünk van, 

csak három alkalommal mutatta meg 
magát a december, hogy ez bizony a 
téli időszak. Sajnos úgy látom, nem 
vesszük komolyan a téli útviszonyok 
veszélyeit, és sajnos voltak balesetek 
a közigazgatási területünkhöz kap-
csolódóan. Kérem a fokozott figyel-
met mindenkitől, mindenkit haza-
várnak! Köszönöm! Végezetül min-
denkinek áldott, békés karácsonyt a 
jövő esztendőre pedig eredmények-
ben gazdag boldog új évet kívánok!

Csókakő, 2020. december 9.                                    
Fűrész György 

Csókakő polgármestere
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Bár zárt világot élünk ebben a nehéz és új helyeztben, de iskolánkban továbbra is mozgalmas élet folyik, igyekszünk a 
gyerekek mindennapjait tartalommal megtölteni.

Rajzpályázatok
Nyáron érkezett a hír erről a nyereményről is. Könyvutalványt,(5000ft) tollat és egy bögrét nyert Abért Márton a Mi 

Mesénk Meseíró Pályázaton.

Iskolai Hírek

Rajzpályázatokon elért eredményeink szeptember és október hónapban.
Walde Lili 1.osztály. 1.helyezést ért el az Agóra Veszprém Kulturális  

Központ Díszmadaraink c. rajzpályázatán. 
Letenye Városi Könyvtár Téged hova visz a mese rajzpályázatán  értékes 

nyereményeket kapott az első osztály
Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár Ősz c. rajzpályázatán különdíjat  

kapott az első osztály
Csodabogár rajzpályázat nyereményét most vette át Bágya Dzsenifer 3. osz-

tályos és Csöngedi Zalán 4.osztályos tanulónk. Mindketten 3. helyezést értek el.

Október elsején ünnepeltük a zene világnapját. Iskolaszinten összefoglaltuk 
a tanulókkal, kinek mit jelent a zene. Ezeket a gondolatokat különböző hang-
szer formájú papírokra ráírták anoním módon és közszemlére tettük. Diákjaink 
a szünetekben érdeklődve mentek a kiállított helyre, ahol elolvashatták mások 
véleményét a zenéről. Énekórákon pedig csemegéztünk a különböző országok 
himnuszaiból. 

Vár felszabadulása

Idén a rossz időjárás miatt sajnos 
nem tudtunk felmenni a várhoz, osz-
tálytermi körülmények között azonban 
játékos feladatokkal megemlékeztünk 
a vár felszabadításáról. 
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Szüreti felvonulás
Az idei évben sajnos az egész is-

kolával nem tudtunk részt venni a szü-
reti felvonuláson, de néhány tanulónk 
képviselte iskolánkat.

zett Csöngedi Zalán és Berényi Bence 
4. osztályos tanulók, különdíjat kapott 
Fűrész Eszter 7. osztályos tanuló. Gra-
tulálunk nekik!

Október elején megszerveztük az 
őszi papírgyűjtést is. A nagy sikerre 
való tekintettel a tavaszi időszakra is 
tervezünk egyet, ahol egy nagyobb 
konténert igényelve még több papír le-
adására lesz lehetőség. A befolyt ösz-
szeget iskolai programokra fordítjuk.

Német nemzetiségi program
Szent Márton ünnepe alkalmából 

iskolánk német nemzetiségi munkakö-
zössége közös családi időtöltésre ösz-
tönözte a kicsiket és a nagyokat. Két 
témakör közül választhattak: libaól ké-
szítése és/vagy Szent Márton jótetté-
hez videó készítése.  Az őszi szünetről 
visszaérkezve fantasztikus alkotásokat 
hoztak tanulóink, amelyeket iskolánk 
alsó épületében állítottunk ki. Minden 
alkotás újabb és újabb meglepetéssel 
szolgált. Videók is készültek, amiket 
minden évfolyamon levetítettünk és 
kihirdettük a legközkedveltebbeket. 
Hozzáteszem, minden felvétel egyedi 
és profi volt. Eredmények: Faragó Vil-
mos 5. osztályos tanuló 1. helyezett, 
Czikora Vince, Fürész Dávid, Kapos 
Endre, Kósa Benjamin Pál, Pap Zsom-
bor 3. osztályos tanulók 1. helyezett, 
Szabó- Monok Kirill, Szabó- Monok 
Mara, Trádler Petra, Trádler Péter, 
Krauser Róbert 2. helyezett. Minden 
további videókészítő versenyen in-
duló tanulónak köszönjük az igyeke-
zetet. Tanulóinkat írásbeli dicsérettel, 
tantárgyi dicsérettel és érdemjeggyel 
díjaztuk. 

A Magyar Népmese Napja:
Benedek Elek születésnapja, a 

Magyar Népmese Napja alkalmából 
meseíró-pályázatot hirdettünk diákja-
ink számára. Ez alkalomból 12 mese 
született, mely közül a zsűri Nádvári 
Viktória (2.o.), Licska Lilla (3.o.), Pap 
Zsombor(3.o.), Rádli Dorina (4.o.), 
valamint Kovács Ivett (8.o.) alkotását 
ítélte a legjobbnak.

Kenguru matematika verseny:
301 tanulóból 22. helyezs Berényi 
Bence 4.o.,  196 tanulóból 
18. helyezés Kapos Vivien 7.o.

Hónap tanulói:
1. osztály: Gubicza Zalán, Tajti 
Szonja
2. o. Unti Réka, Nádvári Viktória
3. o. Czikora Vince
4. o. Berényi Bence, Kun Kristóf
5. o. Blaumann Larissa, Lóderer 
Miklós
6. o. Volenter-Buzás Ábel
7. o. Hantos Ramóna, Kapos 
Vivien, Balázs Eszter
8. o. Varga Jonatán, Appel Maja 
Virág, Schmidt Iringó, Bokor 
Ádám Sámuel

Téli szünet időpontja: 2020. 
december 19- 2021. január 3.-ig 
(Utolsó tanítási nap: december 18. 
péntek, első tanítási nap: 2021.
 január 4. hétfő)

Mindenkinek Áldott, Békés, Sze-
retetteljes Karácsonyt és Boldog Új 
Esztendőt Kívánok Szerettei Körében!

„A karácsony nem attól lesz töké-
letes, hogy nincs porcica a szekrények 
mögött, tízféle sütit sütsz és halomban 
áll a fa alatt az ajándék. Nem lesz 
jobb az ünnep attól, ha beleszakadsz 
a házimunkába, hogy aztán az ünne-
pek alatt holtfáradt legyél! Sem attól, 
ha mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-
vásárolsz hetekig. A készülődés lehet 
az ünnep része. Lehet együtt készü-
lődni és nem attól lesz tökéletes, hogy 
minden tökéletes, hanem attól, hogy 
együtt vagyunk.” – Vida Ágnes. 

Bócz Éva tagintézmény-vezető

Megemlékezések
Október 6-án iskolai keretek kö-

zött megemlékeztünk az Aradi-vérta-
núkról. 

Október 23-án iskolai keretek kö-
zött megemlékeztünk az 1956-os For-
radalom és Szabadságharc eseménye-
iről

Ökoiskola
Iskolánk idén is részt vett a Fenn-

tarthatósági Témahét programsoroza-
tában. Ökoiskola révén fontos felada-
tunknak érezzük, hogy tanulóink mi-
nél szélesebb körben ismerkedjenek 
meg a fenntarthatóság fogalmával. 
Ebben az évben az energia, a klíma-
változás és az egészségnevelés volt a 
három nagy témakör. Az osztályoknak 
lehetőségük nyílt online tanórákon 
való részvételre, melyeket neves elő-
adók tartottak. A Témahét során egyes 
tanórákon feldolgoztuk a gyerekekkel 
a témaköröket, melyeket kreatív fel-
adatokkal, játékokkal tarkítottunk. A 
klímaváltozás kapcsán rajzpályázatot 
is hirdettünk („Klímaváltozás, ahogy 
te látod” címmel), melyre tanuló-
ink nagyon szép munkákat adtak le. 
A legjobbakat díjaztuk. 1. helyezett 
Pesti Borbála 8. osztályos tanuló, 2. 
helyezett Czompó Luca és Strohéber 
Alexa 4. osztályos tanulók, 3. helye-
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FIGYELEM: Csaló próbálkozik 
jogosulatlan végrehajtással

Tájékoztatjuk a csókakői lakossá-
got, hogy egy magát legtöbbször Tóth 
Ferencnek vagy Tóth Dénesnek, majd 
Tóth Csabának nevező személy 2019 
májusa óta telefonon keres meg em-
bereket, magát törvényszéki  (fővárosi 
bírósági) végrehajtónak kiadva. A csa-
ló olyan – többnyire fiktív – tartozás 
azonnali megfizetésére szólítja fel a 
hívott feleket, amelyről azok rendsze-
rint nem is tudnak. Állítása szerint, ha 
a hívott fél még aznap nem rendezi a 
tartozását, végrehajtókat küld a laká-
sára értéktárgyak azonnali lefoglalása 
végett és rendőri intézkedést is kilátás-
ba helyez. Továbbiakat nem hajlandó 
elmondani a végrehajtási ügyről, arra 
hivatkozva, hogy nincs joga részlete-
ket közölni. Sajnos bejelentést kap-
tunk csókakői lakosoktól, hogy ilyen 
kéretlen hívásuk volt, 2020. novembe-
rében.Szerencsére nem dőlt be senki a 
csalónak, de az látszik, hogy újra akti-
vizálódott. Kérjük, hogy az ilyen jel-
legű hívásokat fenntartásokkal kezelje 
mindenki, és senki ne utaljon át pénzt 
a csaló által megadott álvégrehajtói 
számlára!

Tóth Ferenc, illetve Tóth Dénes, 

vagy Tóth Csaba nevű végrehaj-
tó, illetve végrehajtó-helyettes nem 
dolgozik, és soha nem is dolgozott a 
Fővárosi Törvényszéki Végrehajtók 
Irodájában. A Fővárosi Törvényszék 
az ügyben hivatalos úton a szükséges 
intézkedéseket megtette, továbbá hír 
és sajtóközlemény útján tájékoztatta 
a közvéleményt. A Tóth Csaba nevet 
most kezdte el használni a csaló.

ht tps : / / fovarosi torvenyszek.
birosag.hu/hirek/20200116/fovarosi-
torvenyszek-kozerdeku-kozlemenye

ht tps : / / fovarosi torvenyszek.
birosag.hu/sajtokozlemeny/20200117/
csalo-garazdalkodik-az-orszagban-
fovarosi-torvenyszek-ovatossagra-int

Váratlan és szomorú hírek érkez-
tek hozzánk a novemberi hónapban. 
Mély megrendüléssel értesültünk Fű-
rész Györgyné Évike és Bognár Sán-
dor haláláról. Fűrész Györgyné Évike 
a Váralja Varroda Bt. ügyvezetőjekén 
is és mint magánember mindig támo-
gatta tevékenységünket, veje és fia is 
polgárőrként szolgál nálunk. Bognár 
Sándor barátunk a polgárőrség tagja 
volt a kezdetektől, korábban támo-
gatta tevékenységünket járőrözéssel, 

szolgálattal. Bármit kérhettünk tőle, 
mindig segítette munkánkat. A csalá-
doknak ezúton is őszinte részvétünket 
fejezzük ki a Csókakői Hírek hasábja-
in keresztül is! Nyugodjanak békében!

Felhívás! Tisztelt lakosság, Csó-
kakőiek! November 26. nap folyamán 
egy polgárőr kollégánk birtokháborí-
táson ért egy fiatal móri lakost.

Igaz a mondás, miszerint alkalom 
szüli a tolvajt, de az, hogy ezt az al-
kalmat magunk teremjük-e meg, már a 
mi felelősségünk is! Körültekintéssel, 
odafigyeléssel elkerülhető a sértetté 
válás bosszúsága. A besurranó tolva-
jok többnyire a nyitva hagyott kapun, 
ajtón mennek be az ingatlanba, így a 
nyílászárók védelme a legfontosabb. 
Figyeljünk egymásra és értékeinkre, 
különösen ebben a vírus helyzetben!!! 
Sajnos a járványhelyzet miatt kialaku-
lóban lévő válsághelyzet miatt, sokak-
ban felmerülhet a besuranó tolvajlás 
lehetősége, emiatt fokozott figyelmet 
és óvatosságot kérünk a lakosságtól!

Mindenkinek rendkívüliesemény 
mentes ünnepeket, adventet, áldott, 
békés karácsonyt és sokkal boldogabb 
új évetkívánunk a 2021-es évre!

Csókakő, 2020. november 29.
Csókakői Polgárőrség

Polgárőr Hírek

Tűzoltó Hírek

TÉL VAN
Megrendüléssel értesültünk, hogy 

a Váralja Varroda Bt. ügyvezetője 
Fűrész Györgyné Éva néni elhunyt. 
Egyesületünknek bár nem volt tagja 
ugyanakkor számíthattunk segítsé-
gére, a cég dolgozói közül ketten is 
a vonuló önkénteseink tagjai, akiket 
szükség esetén elengedett, ha arra 
szükség volt. A színt többször is a 
rendelkezésünkre bocsájtotta, mindig 
fordulhattunk hozzá segítségért. Alig, 
hogy az egyik gyászhírt még fel sem 
fogtuk, jött a másik rossz hír, hogy 
mindenki Sanyi bácsija Bognár Sán-

dor is eltávozott közülünk, ha kértük 
az ő támogatására is számíthattunk, 
vidámsága, segítőkészsége a májusfa 
állítások során, a különböző rendez-
vények alkalmával sosem feledjük. A 
családoknak őszinte részvétünk! Nyu-
godjanak békében!

December 6-án tűzoltókocsikkal 
és lámpákkal feldíszítve, elhoztuk a 
Mikulást Csókakőre és a környékbeli 
településekre. Természetesen min-
denkinek szeretnénk örömet okozni, s 
reméljük a látvánnyal is örömet okoz-
tunk, de alapvetően a tűzoltó szak-
körben résztvevő gyerekeknek, és az 

önkéntes tűzoltóink gyerekeinek ked-
veskedtünk. Reméljük mindenhová 
eljutott a Mikulás, hiszen tudjuk, hogy 
a Barkócaberkenye Néptánccsoport, a 
Luxemburgi Társaság is készült cso-
magokkal a gyerekeknek. A Mikulás 
munkájában résztvevő önkéntesek-
nek, legyen szó civilszervezetről, in-
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tézményről, vagy magánszemélyekről 
ezúton is köszönjük a közreműködést! 
Jó volt látni, hogy több szervezet is 
megmozdult a gyerekek örömére. 

Ha december, akkor jön a tél! Bár 
a klíma változás előnyeit ezen az ég-
hajlaton élvezzük, mivel enyhébbek a 
telek, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy 
TÉL van. A téli útviszonyok október 
végétől akár április elejéig fennállhat-
nak! Szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy ilyenkor eshet a hó, csúszik az 
út, ónos eső is előfordulhat. Csókakő 
hegyi falu, az utak keskenyek, hirtelen 
lefagyhatnak, és az sem biztos, hogy 
ilyen lejtős úton a közút kezelőinek 
gépei, vagy épp a mentőegységek fel 
tudnak jutni a hegyre. A hegyet tisz-
telni kell! Sajnos évek óta tapasztalat, 
hogy a körpanoráma miatt ide költöző 
lakosaink, nincsenek tisztába azzal, 
hogy hová költöztek. Felhívjuk a fi-
gyelmet rá, hogy évek óta tapasztal-
juk, hogy ilyen területen élő polgár-
társaink nyári gumikkal közlekednek, 
és természetesen állandóan fontos 
ügyeket kell, a legnagyobb viharban is 
intézniük.Olyat is tapasztaltunk, hogy 
a téli vezetés viszonyaitól elszokott 
vezetők ülnek a volán mögé, vagy szó 
szerint a legelemibb vezetői képessé-
gek hiányával vágnak neki a veszé-
lyes téli útnak. A téli járművezetés al-
kalmával felhívjuk a figyelmet, hogy 

mindenkinek magának kell megítélni, 
hogy az extrém időjárási viszonyok 
mellett képes-e A-ból B-be eljutni, 
és onnan vissza is térni. Tapasztaljuk, 
hogy felelős felnőtt emberként, nem 
figyelik az időjárásjelentéseket, de 
volt olyan tapasztalatunk is a Vár utca 
felső felében a korábbi években, hogy 
a jól látható hófal ellenére belehajtot-
tak a hófalba, mert neki joga van ott 
közlekedni, és minden figyelmeztető 
jelzés ellenére ráhajtott a veszélyes 
útszakaszra, ahonnan persze menteni 
kellett. Nem kell mindenkinek autóval 
közlekedni ilyen időjárási viszonyok 
mellett! Az útviszonyok, a képessége-
ink megítélése a saját felelősségünk! 
El lehet halasztani a „fontos ügye-
ket”! Az egészségünk, testi épségünk 
megőrzése mindennél fontosabb kell, 
hogy legyen! Kérjük, hogy ne sodor-
ják önmagukat, az önkéntes, és hiva-
tásos tűzoltóinkat, önkéntes polgár-
őreinket, és hivatásos rendőreinket 
életveszélyes helyzetekbe, mondjuk 
egy „fontos bevásárlás” miatt! Az idén 
még nem volt igazán tél, de már egy 
halálos kimenetelű balesetnél közre 
kellett működnünk a 81-esen, valószí-
nű megcsúszott az autó. A Nagysalló 
és az Ezerjó utca kereszteződésénél 
egy 7.5 tonnás jármű lekanyarodás 
közben a gépjármű adottságait, a meg-
választott sebességet a hivatásos soför 

nem figyelve, a csúszós úton bebillent 
a kereszteződésbe, becsúszott a for-
galomtól elzárt területre. A teherautó 
több órára megbénította a közlekedést 
az Ezerjó utca felső-magyalosi részén. 
A műszaki mentéssel a Móri Tűzol-
tóság segítségével kellett kimenteni. 
A helyszínt csak Mór felől a földúton 
keresztül lehetett megközelíteni, nem 
kis problémát okozva a mentésre vál-
lalkozó tűzoltóknak. Az ónos eső ide-
jén lábtörésről is értesültünk, sajnos 
nem igazán fontos ügy, nem várhatott 
az enyhülés bekövetkeztéig. Vegyük 
komolyan a telet, bár szép is lehet a 
havas táj, ugyanakkor veszélyt is rej-
teget. Kérjük, vigyázzunk egymásra, 
magunkra!

Végezetül, áldott, békés karácso-
nyi ünnepeket kívánunk mindenkinek! 
A jövő 2021-es esztendőre pedig bol-
dog új évet kívánunk!

Csókakő, 2020. december 7.                                  
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság 

Borrendi Hírek

ZÁSZLÓSBORUNK: AZ EZERJÓ

A Csókakői Szent Donát Bor-
rend őszinte részvétét fejezi Fűrész 
Györgyné Éva néni családjának. Éva 
néni varrta a borrendi ruháinkat, 2001-
től támogatta borrendünk tevékenysé-
gét, ahol borhölgyként is tevékeny 
volt. Nagyon megrendített bennünket 
Éva néni halála, aztán november vé-
gén a másik hír érkezett, hogy Bognár 
Sándor barátunk, aki borosgazdaként 
támogatta tevékenységünket, szintén 
váratlanul elhunyt. Nagyon sajnál-
juk, hogy ő sem lehet már közöttünk, 
s őszinte részvétünk a családjának. 
Mindketten nagyon fognak hiányozni 

Csókakő közéletéből! Nyugodjanak 
békében!

A Szent Donát Borrend zászlós 
bora a Móri Borvidék hírét valamikor 
megalapozó Ezerjó. Ez a fajta Csókakő 
felemelkedésében is jelentős szerepet 
játszott, ám ma már csak kevés egy-
befüggő terület található belőle, ami 
annak is köszönhető, hogy megváltoz-
tak a fogyasztási szokások, a szállítási 
eltarthatóság is megváltozott, és a kor-
szerűbb jobban megvédhető fajták is 
megjelentek. Ettől függetlenül mi hi-
szünk az Ezerjó újbóli felemelkedésé-
ben, s biztosak vagyunk benne, hogy 
borvidékünkön megtalálható lesz ez a 
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fajta, ami Csókakőnek a 2018-as Or-
szágos Ezerjó Borversenyen kisterme-
lői kategóriában arany érmet hozott, 
megerősítve azt a tapasztalatot, hogy 
legjobb minőségben Csókakőn terem 
az Ezerjó. De nézzük mit is kell tud-
nunk erről a szőlőről, ami Csókakő cí-
merében is szerepel stilizáltan, és oly 
jellemző a mi vidékünkre. Az Ezerjó-
ról azt szokás mondani, hogy ezerarcú 
bor, amiről Csókakőn is és Móron is 
utcát neveztek el. Ami persze nem vé-
letlen. 

„Az Ezerjó egy igazi hungarikum, 
egy történelmi magyar fehérbor sző-
lőfajta, mely régóta kedvelt a Kár-
pát-medencében. Tipikusan magyar, 
rendszertanilag a balkáni változat-
csoportba tartozik, tehát autochton 
fajta, melyre jó marketinggel a világ 
is odafigyelhetne.A magyar fehérbor-
kultúra új üdvöskéjévé válhat, hiszen 
férfiasan száraz, markánssavaival, 
hordózva, illetve üde, ropogós reduk-
tív vonalban, valamint töppedt, aszús 
jellegű, kedvesen édes vonalban is 
egyaránt nagyot tud alkotni.

Múlt, közelmúlt

 Ezerjó – a szóról a régi jó kocs-
mák borgőzös homályos sarkai jutnak 
eszembe, és a pultnál krétával virító 
felirat: „Fehér: Ezerjó”. Hajnalban nyi-
tottak, és este 9 óra felé már le is húz-
ták a rolót. A közelmúlt kocsmakultú-
rájában felesekhez simult a fröccsben 
az Ezerjó, melynek szinonim nevei: 
zátoki, korponai, budai fehér, Korpo-
nai vagy Kolmreifler, Erdélyben fehér 
bakator. 1884-ig a soproni borvidék 
egyik fő fajtája volt, napjainkban pe-
dig a Móri, az Ászár- Neszmélyi és 
a Kunsági borvidék kedvelt szőlője. 
Egyéb szinonim nevei: biella, budai 
fehér, budicsina, fehér sajgó, mátyok, 
romándi, stálóci, szadocsina, szádoki, 
szátoki, Tausendgute, Trummertraube. 
Elkönyvelték egy közepes extraktú, 
egysíkú, nem túl változatos, tehát tö-
megtermelésre alkalmas fajtának, de 
szerencsére Móron és az Alföldön is 
sikerrel cáfolják már ezt a megállapí-
tást.

A szőlő tulajdonságai

Nem túl nagyszámú vesszőt nevel, 
tőkéje közepes vitalitású. Levele szív 
alakú, vastag szövetű, erősen hólya-
gos, fűzöld és karéjos. Őszi lombszíne 
sárga, leveleinek erezete vörös színű. 
Lugas- és magas művelést nemigen 
kedvelő fajta, gyalog- vagy támasz-
művelésre viszont egyaránt alkalmas. 
Viszonylag korai érésű, a globális 
felmelegedéssel együtt azonban érése 
kezd mindinkább előre tolódni. Fagy- 
és rothadás érzékeny, viszont bőtermő. 
Jól megtartja a savakat, ugyanakkor a 
szőlőszemek vékony héja segíti a ne-
mes rothadást, vagyis az aszúsodás 
folyamatát. A bogyói nagyok, a fürtje 
nagyméretű, vállas, és tömött. A fagy-
érzékenysége miatt érdemes fagyvé-
dett helyekre telepíteni, és a rothadás 
elkerülése végett széljárta területekre 
ültetni. Mentségére legyen mondva, 
az Ezerjó az esetleges fagykár után 
„megrázza” magát, és jól regeneráló-
dik. Móron minden évben van példa a 
töppedésre, idén a borvidéken szüre-
telve már szeptemberben találkoztam 
a jelenséggel. Az aszúsodás általában 
tíz évben körülbelül kétszer-három-
szor megfelelő mértékű. 

Férfiasan tökéletes savak

Bora nem szűkölködik sem alko-
holban, sem savakban, fanyar ízek, 
és jó savkészlet jellemzi. Mondhatni 
ezerarcú, reduktív ropogóssággal kife-
jezetten azonnali fogyasztásra termett 
változatait éppúgy megtaláljuk, mint a 
jól eltartható, hosszan érlelhető boro-
kat. Markáns savak mellett zöldes fe-
hér színnel fogad minket, az illatgaz-
dagság nem sajátja. Tüzes karakterű, 
jó évjáratban és megfelelő borászati 
manőverek után szépen kerekednek a 
savak, melyhez megfelelő testesség is 
járul. A móri Ezerjó abban a megtisz-
teltetésben is részesült, hogy megkap-
ta a Magyar Zászlósborok rendjének 
kitüntető elismerését.

Konyhasarok
Gasztronómiában egy igazi jolly 

joker, mivel a száraz, félszáraz, fél-
édes, édes tartományban egyaránt 
megtaláljuk képviselőit. A reduktív 
technológiával készült karcsú, ropo-

gós változat könnyed hal és csirke éte-
lek kísérőjévé válhat. A hagyományos 
móri markáns savak - akár hordózva 
is - azonban már a jó zsíros falatokért, 
a tartalmasabb káposztás, magyaros, 
svábos ételekért kiáltanak, hiszen se-
gítik a zavartalanabb emésztést, és 
kiemelik az ízeket. Félszáraz, félédes 
változatokban kis kvaterkázásokra 
magában is elpattintható néhány pa-
lack, és ez a reduktív vonalra is igaz. 
A borkultúrában első bizonytalan lé-
péseiket megtevőknek is kellemes 
pillanatokat okozhatnak a fajta simu-
lékonyabb változatai. Az édes változat 
desszertekkel barátkoztatható össze, 
ám nem kell itt megállnunk, hiszen 
egy botrityses jellegű nedű - mely az 
aszúkkal rokon - szinte mindennel 
fogyasztató. Levesekhez, libamájhoz, 
egyszerűbb, vagy összetett ételekhez, 
rochefort, stilton és egyéb típusú mar-
káns, kékpenészes sajtokkal is egy-
aránt fogyasztható.

Országos körkép

A Kunság borvidékén - az Alföldön 
- a télre készülve a földközeli tőkefejet 
takarni kell a fagyveszély miatt. Szá-
razságtűrő képessége elég magas volt 
ahhoz, hogy ezen a területen megho-
nosodjon. Problémaként jelentkezik, 
hogy az Ezerjó nem számít még iga-
zán prémium fajtának, ez a szőlőter-
melőket sújtja az átvételi árak terén. 
Egyes vélemények szerint Móron a 
németajkú lakosság megjelenése előtt 
már termett ez a fajta. Kiváló a bor-
vidék klímája, szinte az Ezerjóra van 
hangolva. Régebben a technológia és 
az ízlés is a markánsabb savkészletet 
predesztinálta, manapság a piaci igé-
nyek inkább már a lágyabb, kerekebb 
borok irányába tolódnak el.” (forrás: 
www.boraszportal.hu)

Reméljük mindenkinek kerül az 
asztalára egy jó pohár Ezerjó bor kará-
csonykor, és szilveszterkor! Végezetül 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
kívánunk mindenkinek, a jövő eszten-
dőre pedig jó termést, eredményekben 
gazdag boldog új évet kívánunk!

Csókakő, 2020. december 9.                                                
Szent Donát Borrend
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A Csókakői Hírekben közzé tettük a Pro Vértes hirdeté-
sét, amelyben meghirdettük a Vértesi településekről szóló 
könyvet. A Viszló Levente által írt Egy Cseppnyi Magyar-
ország A Vértesi Natúrpark Monográfiája című könyv I. és 
II. kötet akár karácsonyi ajándékként egy értékes ajándék 
lehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a községházán 10 000 
Ft-ért a köteteket meg lehet vásárolni. Az akció, 2020. dec-
ember 31-ig tart.

Csókakő, 2020. november 25.
 Csókakő Községi Önkormányzat

Közlemény

FEJÉR MEGYEI KOR-
MÁNYHIVATAL MÓRI JÁRÁSI 
HIVATAL TÁJÉKOZTATJUK 
tisztelt Ügyfeleinket, hogy a ve-
szélyhelyzetre való tekintettel az 
ügysegédi ügyfélfogadás átmeneti-
leg szünetel. 

Ügyeik intézéshez a következő 
módokon kérhetnek segítséget:

Telefon: 06 22 563 060 
E-mail: hivatal.mor@fejer.gov.hu
Postai úton: 8060 Mór Szent István tér 1/B.

További információk: www.kormanyhivatal.hu

Elektronikus ügyintézés:  mo.hu ,  https://epapir.gov.hu

KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY 
ÜGYEIKET LEHETŐLEG SZEMÉLYES MEGJELENÉS 
NÉLKÜL, TELEFONON VAGY ELEKTRONIKUSAN 
INTÉZZÉK!

Köszönjük!

egyházi hírek
…Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ 

kezdetétől nektek készített országot!”
Mt 25,34b

A mai vasárnap van az országos 
gyűjtés templomainkban a helyi és 
a központi Karitász javára. Persely-
adományaikkal a rászorulókat tudják 
támogatni. Előre is köszönjük adomá-
nyaikat!

Többek kérésére, az előttünk álló 
adventi időszakban gyűjtést szerve-
zünk a rászorulók szeretetcsomagjaira 

a tavalyi évekhez hasonlóan. A temp-
lomokban, - ahol a helyi Karitásznak 
van lehetősége -, kitett, erre a célra fel-
címkézett perselybe kérjük adománya-
ikat, a következő hétvégéig bezárólag. 
A Karitász munkatársak az összegyűlt 
pénzadományból fognak élelmiszert 
vásárolva csomagokat összeállítani. 
Előre is köszönjük adakozásukat, és a 

Karitász tagok munkáját!
Az idei előttünk álló adventi idő-

szakban, a jelen pandémiás helyzethez 
igazodva, meghirdetjük a Szent Csa-
lád járást, lelkipásztori körzetünkben 
azzal a céllal, hogy az elindított szent 
család kép minél többekhez eljutva 
áldást vigyen családjainknak, és kö-
zös imádság kapcsa legyen. A jövő 



8 XXIV. évfolyam 12. szám

vasárnap a fehérvárcsurgói templom-
ban megáldott szentképet a jelentke-
zők egymásnak viszik tovább, azzal 
a kikötéssel, hogy mindenki csak a 
maga családjában imádkozza a kép-
pel küldött liturgiát, és vállalja a kép 
átadását a következő családnak. Vár-
juk azok jelentkezését, akik szívesen 
bekapcsolódnának a közös imádságba 
a PlébániaAblak alkalmazáson keresz-
tül, a www.plebaniahivatal.hu interne-
tes oldalon. A beérkezett jelentkezések 
alapján értesíteni fogjuk a családokat 
a szentkép érkezési időpontjáról. Le-
gyen ilyen módon is szép, átimádko-
zott adventünk!

Bodajk
Városunk önkormányzatának ké-

résére hirdetjük, hogy jövő héten el-
kezdődik kegytemplomunk előtt hú-

zódó Ady Endre utca felújítása, ami 
várhatóan 3 hétig tart majd. A hivatal 
kéri, hogy ez idő alatt, tekintettel a 
munkálatokra, ne parkoljunk a kegy-
templomhoz érkezve az Ady Endre ut-
cában, hanem az főtéren lévő parkolót 
használjuk. Köszönjük előre is közre-
működésüket!

Csókakő
A csókakői Szent Donát Plébánia-

templomban karácsonyig csütörtökön-
ként csendes szent misét tartunk reggel 
6 órától. Minden vasárnap délelőtt 11 
órakor pedig szent misére várjuk ked-
ves híveinket. Sajnos a kialakult jár-
ványügyi helyzet miatt a Művelődési 
Ház mellett megtartott Adventi Vára-
kozás programsorozat elmarad, így a 
téren a szokásos adventi gyertyagyúj-
tás sem tud abban a formában megva-

lósulni, amit eddig megszokhattunk. 
A mostani korlátozó intézkedések en-
gedik az egyházi szertartások megtar-
tását, itt az elhelyezett adventi koszo-
rún mint ahogy, eddig minden évben 
Csókakőn is fellobban a gyertyákon a 
szeretet lángja a vasárnapi szent misék 
keretében délelőtt 11 órakor. A szent 
mise látogatás során kötelező maszkot 
használni, és lehetőleg a távolságtar-
tást tartsuk meg. A bejáratnál termé-
szetesen elhelyeztünk kézfertőtlenítőt, 
amit javaslunk a belépés előtt használ-
ni. Tartsuk be az óvintézkedéseket, a 
magunkért és a közösségünkért viselt 
felelősségünk miatt is. Buzdítjuk a hí-
veinket a közös imádságra, de kérjük, 
hogy a járványügyi intézkedéseket 
maradéktalanul tartsuk be. Mindenki 
szeretettel várunk templomunkba!

Liturgikus elmélkedés

Origenész áldozópapnak az „Imád-
ság” című könyvecskéjéből(Cap. 25: 
PG 11, 495-499)

Jöjjön el a te országod!

„Isten országa” Urunk és Üd-
vözítőnk mondása szerint „nem jön 
el szembetűnő módon. Nem lehet azt 
mondani: Nézzétek, itt van vagy amott” 
(Lk 17, 21); hanem „az Isten országa 
bennünk van, mert közel van hozzánk 
az ige: ajkunkon és szívünkben” (vö. 
Róm 10, 8). Aki imádkozik azért, hogy 
jöjjön el Isten országa, az kétségtele-
nül helyesen teszi, ha azért imádkozik, 
hogy Isten országa benne megerősöd-
jék, gyümölcsözzék és beteljesedjék. 
Hiszen a szentek mindegyikében Isten 
uralkodik, és minden szent engedel-
meskedik Isten szellemi törvényeinek, 
aki szentjeiben lakik, mint jól kor-
mányzott varosban. Az ilyen tökéletes 
lélekben ott van az Atya, és az ilyenben 
az Atyával együtt uralkodik Krisztus, 
eme szavai szerint: „Hozzá megyünk, 

és lakást veszünk nála” (Jn 14, 23).
Isten bennünk levő országa akkor fog 
folytonos előrehaladásunk révén bete-
tőzéséhez eljutni, amikor beteljesedik 
az, amiről az Apostol szól: Krisztus 
– miután minden alája van már vet-
ve átadja „az uralmat Istennek, az 
Atyának, hogy Isten legyen minden 
mindenben (1 Kor 15, 28). Ezért hát 
olyan szerető, ragaszkodó lélekkel, 
mint amilyen az Igében volt, mondjuk 
csak szüntelenül mennyei Atyánknak: 
Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el 
a te országod!” (Mt 6, 9-10).Isten or-
szágáról meg kell azt értenünk, hogy 
amiként ott nincs „köze az igazságnak 
a gonoszsághoz, és nem fér össze a 
világosság a sötétséggel, és nem hoz-
ható össze Krisztus Beliállal” (2 Kor 
6, 14-15), úgy Isten országa sem áll-
hat fenn a bűn országával együtt.Ha 
tehát azt akarjuk, hogy Isten uralkod-
jék bennünk, akkor semmi módon se 
„uralkodjék a bűn a mi halandó tes-
tünkben” (Róm 6, 12), hanem sanyar-
gassuk „tagjainkban azt, ami földies” 
(Kol 3, 5), és hozzunk gyümölcsöt a 

Szentlélekben, hogy bennünk, mint va-
lami lelki Paradicsomban, maga Isten 
járjon-keljen, s kizárólag ő uralkodjék 
bennünk Fölkentjével, Krisztussal. Ö 
trónoljon bennünk annak a lelkierőnek 
dicsőségében, amelyet megkapni óhaj-
tunk, s trónoljon addig, amíg bennünk 
levő valamennyi ellensége „lábainak 
zsámolyává nem lesz” (vö. Zsolt 109, 
1); és meg nem szűnik bennünk az ő 
ellenségének minden uralma, hatalma 
és ereje.Már meg is valósulhat mindez 
mindegyikünkben, és „az utolsó ellen-
ség, a halál is” (1 Kor 15, 26) meg-
szűnhet, úgyhogy Krisztus bennünk 
mondhatja: „Halál, hol a te fullán-
kod? Halál, hol a te győzelmed?” (1 
Kor 15, 55) Már most megvalósulhat, 
hogy „romlandó testünk” elnyerje a 
szentséget és „romolhatatlanságot”, 
és hogy a „halandó” levetve a halált 
az Atya „halhatatlanságába” (1 Kor 
15, 53) öltözzék, hogy a bennünk lévő 
Isten uralkodása révén az újjászületés 
és feltámadás javainak már most is ör-
vendjünk.

Irodai szolgálat:
Bodajki Római Katolikus 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

Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu
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Lombhullástól lombhullásig, 
szorgalommal és szeretettel

Egy hatalmas szív állt meg végleg 
a napokban,

Mely magáért sosem, de másért 
mindig dobbant.

Szellemed velünk marad, ha földbe 
is száll porod,

Az égi ajtón túl várjon rád lágy ke-
nyered, s borod,

S ha odafent a kapuban megítélik, 
mit is cselekedtél,

El kell, hogy ismerjék, csak adtál, 
tettél és szerettél. 

Azért gyűltünk ma itt össze, hogy 
végső búcsút vegyünk… így szokott 
kezdődni a legtöbb gyászbeszéd, de 
mi, akik itt állunk nem csak búcsúz-
ni jöttünk, hanem fejet hajtani valaki 
előtt, aki egész életével, hihetetlen 
munkabírásával, kiapadhatatlan szere-
tetével bebizonyította, hogy jónak és 
serénynek lenni érdemes.

Szabó Éva.

Akit gyászolunk ezen a néven lát-
ta meg 65 lombhullással ezelőtt ezt a 
szép világot, itt Csókakőn, Szabó Ist-
ván és Makk Éva második leánygyer-
mekeként. Ő volt úgymond a „fiú” a 
családban, aki apja segítsége volt és 
már akkor is jobban meg tudott sze-
relni bármit, mint sok legény a falu-
ban. Amíg családja féltő kötelékében 
élt, csak és kizárólag szorgalommal és 
szeretettel töltötte meg azt a hatalmas 
hátizsákot, amit 1974-ben a vállára 
vett, hogy férje, Fűrész György olda-
lán egy 46 évig tartó, új, közös életet 
kezdjen.

Kamasz lánykorától kezdve dolgo-
zott az Ikarusban. Később, 1976-ban 
megszületett az első gyermek, az ifjú 
Fűrész György. És akkor Szabó Éva, 
vagyis akkor már Fűrész Györgyné 
kitárta annak az otthonról hozott, sze-
retettel és szorgalommal teli hátizsák-
nak száját, melyből csak néha-néha 

csippentett valaki arra érdemesnek és 
marokkal szórta a Gyurcira. Két évvel 
később érkezett Évike, és közben már 
épült az új családi fészek, így szükség 
volt az útravalónak csomagolt szeretet 
és szorgalom minden egyes szálára.

És közben egyre inkább kiderült, 
hogy Fűrész Györgyné olyan felnőtt 
lett, aki messzebb lát az orránál, és 
akiben annyi van ebből a két értékből, 
hogy minél többet ad belőlük mások-
nak, ő éppen annyival  gyarapodik 
lelkiekben. Így teltek az évek, az évti-
zedek, nővére Mária és húga Jutka és 
azok családjai bármikor megkereshet-
ték. És fordulhatott hozzá bizalommal 
sógornője, Marika és annak leszárma-
zottai, és meg is tették, mert érdemes 
volt. Sok szeretetet, tanácsot, vigaszt 
adott, és ha valamivel nem értett egyet, 
azt is megmondta egyenesen.

De nem csak a családtagok szá-
míthattak rá, hanem egyre inkább a 
közösség, a falu népe is, sőt később 
még inkább kitolta misszió-szerű te-
vékenységének határait. A rendszer-
váltást követően férjével vállalkozás-
ba kezdtek és elindították egy egészen 
új irányba a TSZ által épített varrodát. 
Addigra Fűrész Györgyné neve min-
denhol ismert volt szakmai berkekben, 
hiszen középvezető, majd vezető volt 
több varrodában. A vállalkozás alapja 
nem a pénz volt, hanem a szorgalom 
és a szeretet. És ezt megtapasztalta 
minden dolgozó, mert rá mindig szá-
míthattak és sokszor olyanoknak is 
adott munkát, akik saját maguk sem 
hitték el, hogy alkalmasak bármire is 
az életben, de Éva hitt bennük és hite 
erőt adott a csüggedőknek.

És közben háziállatok hangoskod-
tak a ház mögötti melléképületekben, 
és ő tömte a libákat, hogy kerüljön a 
fontosabb ünnepek idején az asztal-
ra, és vezette a varrodát és irányítot-
ta a gyorsan cseperedő gyermekeket. 
Amilyen ütemben születtek a civil 
szervezetek a faluban, olyan ütemben 
biztosította támogatásáról egyiket a 
másik után. A Várbarátok Társaságán 

és  a Katolikus Caritas-on kívül egyik 
egyesületnek sem volt tagja, így sza-
vazati jogot sem vívott ki magának, 
pedig szinte valamennyinek ő volt az 
egyik, vagy éppen a legnagyobb támo-
gatója. A borrendnek ruhát varrt, a fo-
cistáknak mezeket mosott és javított, 
és még folytathatnánk a sort. Szüleit, 
valamint apósát és anyósát tisztelte és 
az idő előrehaladtával nagy gonddal 
ápolta éppúgy, mint férjének unoka-
öccsét Imikét, akit huszonévesen ra-
gadott el a halál.

Közösségépítő munka, varrodai 
feladatok, gyereknevelés, háztartás és 
állatok gondozása mellett még mindig 
volt benne elég szeretet és szorgalom 
ahhoz, hogy ajtaja mindig mindenki 
előtt nyitva álljon. Soha senkinek nem 
mondta, hogy nem ér rá, inkább hely-
lyel fogadott és csókai borral kínált 
mindenkit. És ha két vendége han-
gosan politizált az egyik sarokban és 
egy másik a János vitézt szavalta bor-
tól mennydörgő hangon, akkor sem 
mondta sosem, hogy záróra.

És nemhogy apadt volna a benne 
rejlő erő és energia és nemhogy egy-
re laposabbá vált volna az a bizonyos 
szeretettel és szorgalommal teli batyu, 
hanem még keményebben gyűjtötte 

Megemlékezés
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az erőt és még inkább duzzadt az a 
bizonyos hátizsák az évek során. Az-
tán gyermekei házasságot kötöttek és 
Fűrész Györgyné megtalálta azt a sze-
repet, amiben igazán kiteljesedhetett, 
ugyanis sorban érkeztek egymás után 
az unokák: Jázmin, Linda, Levente, 
Kristóf, majd a legkisebb, Ádám és a 
hosszú évtizedek alatt összegyűlt sze-
retetének tavában fürdette őket élete 
utolsó napjáig.

Hát ilyen embertől búcsúzunk mi, 
ittmaradók, egy újabb lombhullás ide-
jén. A közösséget magasban tartó osz-
lopsor fontos eleme volt, ám a család-
ban maga volt a pillér, sőt talán maga 
a mestergerenda. A többi áthidaló csak 
most érzi meg igazán, hogy micsoda 
terheket cipelt egyedül a hátán és a 
szívében, amiktől most külön-külön 
recseg a gerendák sora.

A családtagok, rokonok és min-

den megjelent nevében búcsúzik 
tőled,ezen sorok szerzője, a Fűrész 
család messziről jött Jenője, ki var-
rodában és szőlőben itta a szavaid, s 
kivel a pincei piros asztalnál falatoz-
va teltek víg napjaid. Nem búcsúzunk 
örökre, kár is az időt mérni, ölelje át az 
Úr a lelkedet drága Éva néni.

Palocsai Jenő
újságíró, Éva néni veje

EGY ÉLETÚT MARGÓJÁRA

BÚCSÚZUNK FŰRÉSZ 
GYÖRGYNÉTŐL, ÉVA NÉNITŐL

Fűrész Györgyné, Szabó Éva ügy-
vezető, a Váralja Varroda Betéti Tár-
saság tulajdonosa. Született: Csókakő, 
1955. október 21. Édesapja: Szabó 
István, gépkezelő, bányász (a II. Vi-
lágháborúban a házuk kútjának akna-
mentesítése közben, egy robbanásban 
16 évesen elvesztette mindkét karját, 
mégis teljes életet tudott élni). Édes-
anyja: Makk Éva, gyári munkás. A 
szüleitől kapott legfontosabb eszmei 
értékeknek a „lehetetlen nincs, csak 
tehetetlen” elvet, a vasárnapi szent mi-
séket, az esti imákat, a családszeretet, 
és azt tartja, hogy ők a gyerekek voltak 
a legfontosabbak, ők is ezt próbálják a 
férjével átadni a gyerekeiknek. Házas, 
férje Fűrész György, társtulajdonos a 
családi cégben, logisztikával és mű-
szaki dolgokkal foglalkozik, 1974-ben 
házasodtak össze. Gyermekei: György 
(polgármester, már két ciklus óta) 
1976-ban született. Éva (a családi cég-
ben termelési vezető) 1978-ban szüle-
tett. Öt unokája van, három fiú és két 
lány. Tanulmányai: 1977-1978 szabás, 
varrás képzés, varrónő, 1984-1988 
Táncsics Mihály Gimnázium, Mór. 
Női Ruhakészítő, Árpád Szakmunkás-
képző Iskola 1989, munkavédelmi ve-

zető képzés 1989. Munkahelyei: Fésűs 
Fonó Szövőgyár 1969-1970-ig, Ikarus 
Gyár Székesfehérvár 1970-1981-ig, 
kárpitos üzem, ülésragasztó, majd kár-
pitozó (itt tanult meg szinte mindent, a 
csavarozástól, a vasas munkáig). Be-
dolgozó 1981-1982 (ágyneműket, terí-
tőket, és otthonkákat varrt). Móri Kos-
suth MGTSZ MelléküzemágVarroda 
1982-1990-ig. Varrodai csoportvezető 
(apósa Fűrész Imre a Móri Kossuth 
MGTSZ elnökhelyettese volt). Ami-
kor a csókakői gépműhelyből varro-
dát csináltak a két TSZ egyesülését 
követően, a képzettsége miatt Tapol-
cai János őt kérte fel a csoportveze-
tői munkára. Az első feladat az volt, 
hogy a munkatársainak megtanítsa a 
szakmai alapokat. Az ágazatvezető 
Kővári Lászlóné volt, aki a Fehérvári 
Ruhagyárból érkezett hozzájuk és na-
gyon sokat tanult tőle, a szakmáról. A 
Móri Kossuth MGTSZ Varroda varro-
davezetője lett, ekkor már két varroda 
működött, az egyik Csókakőn, a másik 
Móron. Így mindkét varrodát ő irányí-
totta. A Móri Kossuth MGTSZ Var-
rodát 1992-ben a termelőszövetkezet 
meg akarta szüntetni, a móri varroda 
lényegében meg is szűnt, ám a csóka-
kői varrodát 1992 januárjában sikerült 
megmenteni a férje vagyonhasznosító 
betéti társaságának a KartelBt-nek a 
segítségével. A KartelBt-ben Fűrész 
György volt a beltag, és egyben a cég 
ügyvezetője, Fűrész Györgyné pedig 
kültagként vett részt a cég munkájá-
ban, több üzletrésztulajdonos társával 
együtt. A Kartel Bt. a varroda indítá-
sához a vagyont, és a gépeket bizto-
sította. A saját magán cége, a Váral-
ja Varroda Bt. 1992. február 18-án 
alakult meg, ahol Fűrész Györgyné 

beltagként és ügyvezetőként, férje 
Fűrész György pedig kültagként vett 
részt a cég munkájában, mindketten 
50%-os tulajdonrésszel rendelkez-
tek. A csókakői varroda a kényszerű 
fél hónapos leállást követően 1992. 
március 1-én nyitotta meg újra a ka-
puit, így folytatva az ekkor egy évti-
zedes múltra visszatekintő munkát. 
A Váralja Varroda Bt. bérmunkában 
dolgozott 1992-től 1994-ig az Ikarus-
nak, majd a Rábának egészen 2005-ig 
kárpitüléshuzatok gyártását végezték. 
Bérmunkában a Várpalotai Szövet-
kezetnek 1994-1996-ig MÁV mun-
kásruhákat gyártottak, ekkor tudtak 
egy kisteherautó vásárolni 1994-ben, 
aminek köszönhetően, újabb munká-
kat tudtak elvállalni. Az AT-Desszent 
Kft-nek autóvédőüléshuzat gyártá-
sát kezdték meg 1994-ben, egészen 
1997-ig. Bérmunkában végezték ezt a 
munkát, majd 1997-től saját termék-
ként gyártják egyedi gyártásban is az 
üléshuzatokat, ezt a terméket jelen-
leg is gyártja a cég. A cég 1995-ben 
kilépett az európai, külföldi piacra 
is, a Bioforte AG svéd cégnek, majd 
a Nyttadesign AG-nek gyógyászati 
párnákat, kesztyűket, kötényeket és 
konyharuhákat exportáltak. Ebben 
az évben az Ionto-Comed Kft-nek 
bérmunkában Németországba koz-
metikai székekre, ágyakra üléshuza-
tokat kezdtek gyártani. Ezek a külföl-
di, EU-s munkák jelenleg is munkát 
adnak az itt dolgozó mintegy 30 fős 
dolgozói kollektívának.A Kartel Bt. 
1995-ben megszűnt, az üzletrészek 
kifizetését követően, a vagyonával 
együtt beolvadt a Váralja Varroda Bt-
be. A hajdúböszörményi PerulaMode 
Kft-nek 1996-tól 2006-ig bérmunká-
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ban MÁV munkásruhákat gyártottak. 
Az AFL részére, illetve a német Au-
tomotive AG-nek 2000-től 2012-ig 
Szlovákiába, Németországba illetve 
Marokkóba kábeltartózsákok varrása, 
munkásruhák gyártása, exportálása 
volt a feladatuk. A saját termékünk az 
üléshuzat is ekkora egyedi gyártásban 
annyira felfejlődött, hogy Magyar-
országon 105 autósbolttal álltaknapi 
kapcsolatba, s a Dunántúl legnagyobb 
védőhuzat és trikóhuzat gyártója lett a 
piacon a csókakői Váralja Varroda Bt. 
A Rába Mór Kft-nek, a Vogel Kft-nek 
1998 és 2002, valamint 2010 és 2015 
között kárpitüléshuzatokat gyártottak, 
buszra, MÁV vasúti személyszállí-
tó vagonokra, repülőgépülésekre. A 
megnövekedett igények és a munkák 
mennyisége miatt, 2010 és 2020 között 
a varroda épületének modernizálására, 
új műhelyek, raktárhelyiségek építésé-
re, és kapacitásbővítésre volt szükség, 
amit az önerő mellett, több EU-s pá-
lyázatból valósítottak meg. Gumigyű-
rűk felvarrását 2015-től kezdték meg,  
jelenleg is a móri FehrerHungária 
Kft-nek. A TaqeballHungária Kft-nek 
2016-tól 2018-ig a taqeball aszta-
lokra védőhuzatokat gyártottak. Az 
egész család nagyon szereti a vállal-
kozásukat, miután lánya Palocsainé 
Fűrész Éva elvégezte a ruhakészítő 
képzést, termelési vezetőként a cég-
ben dolgozott, jelenleg 2020. novem-

ber 2-tól a Váralja Varroda Bt. ügy-
vezetője lett. A vejük Palocsai Jenő, 
aki jelenleg önkormányzati képviselő 
Csókakőn, és újságíróként dolgozik, 
segít a tolmácsolásban és a külföldi 
partnerekkel való kapcsolattartás-
ban. A fiúk ifjabb Fűrész György, aki 
mérlegképeskönyvelő, korábban a 
könyvelést vitte, amíg Csókakőn pol-
gármesterré nem választották. A hob-
bija a szőlőben a munka, a kirándulás 
és az utazás volt. Büszke a gyerekeire, 
unokáira, az üzemre és a cég sikereire. 
Úgy gondolja, sikerét a kitartásnak, a 
szakma szeretetének, és az Istenben 
való hitnek köszönheti. 

Az életutat bemutató itt néhány 
kiegészítéssel, a British Publishing 
House által jelent meg. Az életpálya 
leírás a megjelent könyv 324. oldalon 
található.

Fűrész Györgyné, Szabó Éva dol-
gos, szerető szíve 2020. november 
4-én megpihent. Az életműve gyere-
keiben, unokáiban, az általa létreho-
zott Váralja Varroda Bt-ben velünk 
marad. Büszke volt rá, hogy bekerült 
a Britishpedia könyvébe, hogy a szer-
kesztők méltónak találták rá, hogy 
egy ilyen neves kiadványban Magyar-
ország sikeres személyiségei között 
szerepelhetett. Emléke örökké velünk 
marad! Nyugodjék Békében!

Csókakő, 2020. 11. 20.                                                                                               
Brithishpedia

Búcsúzunk Bognár Sándortól

Újabb megrendítő gyászhír érke-
zett hozzánk 2020. november 28-án 
délelőtt. 

Bognár Sándor barátunk, tagtár-
sunk ezen a napon örök nyugalomra 
szenderült, az oly szeretett otthoná-
ban. 

Bognár Sándor, a Csókakői Polgár-
őrség és a Váralja SC Csókakőaktív 
tagja volt, mindig számíthattunk rá, de 
nem csak ezek a szervezetek, hanem 
bármelyik civil szervezet, igazi lokál-
patrióta volt. 

A focicsapatban fiatalkorában test-
véreivel futballozott, ott volt a Pol-
gárőrség megindulásánál, a Téli Kupa 
alapításánál, támogatta, az Adventi 

Kört, sőt szervezője is, később segítő-
je is volt a Csókakői Adventnek. 

Támogatta a testvér kapcsolatain-
kat, s részt vett a Csókakő török és a 
kispesti kapcsolatok felvételében. 

A Művelődési Ház melletti kis hús-
boltjuk, az otthonuk elhelyezkedése, 
mindig arra ösztönözték, hogy a kö-
zösség aktív, és hasznos tagja legyen, 
sokat segített önzetlenül, amivel csak 
tudott. 

A község is mindig számíthatott rá, 
s ő is igyekezett a portáját átlagon fe-
lüli módon szépíteni, építeni, aminek 
eredményeképpen elnyerte a Csókakő 
Legszebb Portája díjat is. 

Szomorú novembert, évet élünk 
óriási űrt hagyott maga után, s most 
már nem az első komoly veszteség ért 
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ELMARAD A TÉLI KUPA

Tisztelt Csókakőiek, Téli Kupás 
Csapatok, Játékosok! 

A Csókakői Hírek sport hírek rova-
tában megjelent, hogy 2020. december 
5-én a Téli Kupa sorsolással a 43. Téli 
Kupa ismét a kezdetét veszi. Sajnos a 
járványügyi helyzet súlyosbodása, és 
a meghozott járványügyi intézkedések 
szigorítása miatt a téli szabadtéri kis-
pályás bajnokságunk megrendezését 
nem tudjuk felvállalni. A Váralja SC 
Csókakő elnöksége úgy döntött, hogy 
a járványügyi intézkedéseket betartva 
a Téli Kupa 2020/2021-es kiírását el-
halasztja, és az idei kiírást törli. A 43. 
Téli Kupát attól függően, hogy 2021-
ben milyen kormányzati intézkedések 
lesznek, s a veszélyhelyzet milyen 
mértékű lesz, a 2021/2022-es bajno-
ki idényre halasztja. Mindenkinek a 
megértését köszönjük! 

Szomorúan vettük tudomásul, 
hogy Fűrész Györgyné Éva néni, a 
Váralja Varroda Bt. vezetője, egyik fő 
támogatónk, egyesületünk tagja, nov-
emberben váratlanul elhunyt. Alig tér-
tünk magunkhoz, a Tölgyfa Szurkolói 
Csoport oszlopos tagja, egykori lab-
darúgónk, egyesületünk tagja, támo-
gatónk, mindenki Sanyi bácsija, Bog-
nár Sándor szintén ebben a hónapban 

szintén váratlan hirtelenséggel elment 
közülünk. 

Mindkét esetben szeretnénk a csa-
ládoknak kifejezni, mély megrendülé-
sünket, és őszinte részvétünket. 

Úgy érezzük nagy veszteség érte 
közösségünket… Nyugodjanak béké-
ben!

A szomorú hírek után, áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket kívánunk! Az új 
esztendőre pedig eredményekben gaz-
dag, boldog új évet kívánunk minden-
kinek! 

bennünket az elmúlt időszakban. 
Mindig azt mondta, hogy „...csak 

vidáman, vidámság legyen, ez a lé-
nyeg... „ 

Sanyi bácsi, hát folytatjuk tovább, 
ígérjük vidáman, de most nagy szo-

morúság van a szívünkben, hogy te is 
eltávoztál közülünk. 

A családnak ezúton is őszinte rész-
vétemet, részvétünket tolmácsolom a 
község, és minden civilszervezet ne-
vében. Sanyi bácsi nyugodj békében, 
mindig emlékezni fogunk rád! 

Csókakő, 2020. november 28. 
Fűrész György Csókakő 

polgármestere

sport hírek

Kérünk mi is mindenkit, hogy a 
járványügyi szabályokat tartsuk be, a 
magunk és mindannyiunk jól felfogott 
érdekében! 

Vigyázzanak, vigyázzatok maga-
tokra! 

Csókakő, 2020. november 29.                                                
Váralja SC Csókakő Elnökség


