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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt hónap igen mozgal-
masra sikeredett. 

Először is sikerült befejeznünk 
jóval határidő előtt a Deák Ferenc 
utca aszfaltozását, amit a Magyar 
Faluprogram pályázatából építet-
tünk meg. 

Végre megrendezhettük a 
Jordán Parkerdőben a Csókakői 
Majálist két év szünet után, ahol 
számos program várta a község 
apraját és nagyját. 

Megtartottuk a Kárpátia 
Koncertet, nálunk járt Christo 

Stefanov Polendakov bolgár 
nagykövet és Jordan Bocskov 
bolgár tiszteletbeli konzul, akik 
segítségével felavattuk a Bolgár 
Ivókutat, amit id. Jordan Bocskov 
Dorita Bocskov és a bolgár kerté-
szek emlékére állítottak. 

Elballagtak az ovisaink, és 
megerősítettük az együttműködé-
sünket a lengyel testvértelepülé-
sünkkel Byczynával. 

Június 3-án megemlékeztünk 
a Trianon Emlékműnél a Trianoni 
Békediktátum 102 évvel ezelőtti 
aláírására, az általános iskolás ta-
nulóink segítségével. 

A júniusi hónap sem marad 
program nélkül, hiszen a június 
17-i iskolai ballagást követően a 
Szent Donát Borrend Borünnepét 
június 18-án tartjuk meg, majd 
június 25-én a Vértesalja Gyer-
mekei Baráti Társaság szervezé-
sében Hunyadi János kormány-
zónak állítunk szobrot a Nagy-
Magyarország téren, utána pedig 
P.Mobil koncert lesz. 

Szeretettel várunk mindenkit 
programjainkra!

Csókakő, 2022. június 7.                                                 
Fűrész György polgármester
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Csókakői Majális, Főzőver-
seny, Testvértelepülési Szerződés 
Megerősítése

Két év után sikerült újra meg-
rendezni Csókakő egyik legrégeb-
bi rendezvényeihez tartozó Csóka-
kői Majálist. A Majálison számos 
program várta a kicsiket és a na-
gyokat, a zenei és kulturális prog-
ramok mellett versenyek is színe-
sítették a rendezvényt.

A Csókakői Majális fő verseny-
száma a főzőverseny, ahová civil-
szervezetek, helyi főzőcsapatok 
neveztek. Az idei évben 18 főzőcsa-
pat nevezett a versenybe összesen 
huszonegy fajta étek versenyzett. A 
Csókakői Főzőverseny Bíráló Bi-
zottsága három főből állt: Volenter 
István elnök, Öreg Prés Étterem Mór 
főszakácsa, Bognár Sándor elnök-
helyettes, Csókakői Füstölt Házias 
Ízek Házának Főböllérje, Dr. Klima 
Olga Csókakő Község jegyzője. A 
versenyt felügyelő, és az ételeket 
értékelő bizottságnak nehéz dolga 
volt, hiszen a jelenlévő főzőcsapatok 
kitettek magukért, s kiváló ételekkel 
lepték meg a zsűrit. A Csókakő Köz-
ségi Önkormányzat által meghir-
detett versenyen, szakítottak a több 
mint 10 éves hagyománnyal, hogy 
csak első és második helyet hirdet-
tek, így a tényleges végeredmény is-
mertetése, reméljük segíti a főzőcsa-
pataink fejlődését. A bizottság tagjai 
természetesen nem tudták, hogy ki 
az elkészítője az eléjük tett ételnek, 
tehát ismeretlen volt számukra az 
ételek készítőinek neve. A versenyen 
a következő eredmények születtek:
1. Csókakői Barkócaberkenye 
Egyesület Néptánccsoport étel: 
Csókakői Gombócos Leves. 8.3 pont
2. Csókakő Község Polgárőr Egye-
sülete étel: Csülökkel Bolondított 
Vörösboros Pörkölt. 8.2 pont
3. Visegrádi Vitézek étel: Fekete 
Racka Comb. 8.1 pont

4. Felsőgalla étel: Vaddisznó Pör-
költ. 7.5 pont
5. Csókakő Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület étel: Gombás Muflon 
Pörkölt7 pont
Családi Piknik Party étel: Babgu-
lyás leves. 7 pont
Csókakői Nő Klub étel: Töltött 
Paprika. 7 pont
6. Örökifjú Nyugdíjas Klub Csó-
kakő étel: Sertés Csülök Pörkölt. 6 
pont
Viki és Levike étel: Vadpörkölt. 6 
pont
Reflux étel: Bokodi Halászlé. 6 pont
Leviék Csapata étel: Borda Pörkölt. 
6 pont
7. Szent Donát Borrend Csókakő 
étel: Rakott Tarja. 5 pont
Luxemburgi Társaság Csókakő 
étel: Budapest Tokány Tarhonya5 
pont
Csókakői Várbarátok Társasága 
étel: Csókakő Brassói. 5 pont
Vértesalja Gyermekei Csókakő 
étel: Vértesi Betyár Eledel. 5 pont
Csókakői Nyugdíjas Klub Kettes 
Tál étel: Tárkonyos Vadragu Leves. 
5 pont
Pálmaiak étel: Vega Paprikás 
Krumpli. 5 pont
8. Haászok az Ászok étel: Szarvas 
Pörkölt.  4 pont
Kevert étel: Vörösboros Marhapör-
költ. 4 pont
9. Csókakői Önkéntes Tűzoltóság 
Kettes Tál étel: Lángos. 3 pont
Haászok az Ászok Kettes Tál étel: 
Zöldséges Tészta. 3 pont

Összességében mindenki jó ételt 
készített, ami lehetett volna bizo-
nyos szempontok mentén még jobb 
is. Ami biztos, hogy a Szent Donát 
Borrend által biztosított, Csókakői 
Borversenyről hozott minősített bo-
rok jól csúsztak az étkek mellett, nö-
velve a gasztronómiai élményt. Gra-
tulálunk minden csapatnak, jövőre 
várunk mindenkit ugyanitt!

A Csókakői Majálison számos 

gyermekprogram várta a kilátogató 
vendégeket, s mellette a helyi erők is 
bemutatták a színpadon a tudásukat. 
A Nyugdíjas Klubunk énekelt, fel-
lépett a Csókakői Barkócaberkenye 
Néptánccsoport, a Csókakői Általá-
nos Iskola tanulói és a Mesevár Óvo-
da ovisai is. Természetesen a Majális 
hagyományaihoz híven versenyek is 
színesítették a programot. A sakkozó-
ink kezdték a napot, a sakkszimultán 
versennyel ifjú Sarok Gábor móri 
sakkozó hívta ki a csókakőieket egy 
csatára. Bár sokan voltunk, mintegy 
25 fő próbálta a sakkmestert legyőz-
ni, ám legjobbjaink estek el a kockás 
mezőn, csak Steiner László maradt 
állva, így mentve meg a csókakői-
ek becsületét, az egyébként nagyon 
jó hangulatú, néha nótaszóba for-
duló sakkszimultán versenyen. A 
sakkozóink nem keseredtek el, nem 
csüggedtek el, a jó csókakői borok 
kóstolgatása mellett, hiszen megfo-
gadták, hogy jövőre visszavágnak. 
A tűzoltóink egy látványos autó ége-
téses bemutatót tartottak, ahol sike-
resen bemutatták felkészültségüket, 
hogy ilyen helyzetben is helyt tud-
nak állni önkénteseink. Az idei év-
ben is 11-es rúgó versenyt szervez-
tünk a bátor jelentkezőknek. A kaput 
egykori kiválóságunk Kadlecsik Ti-
bor védte, akinek kapuját 30 fő pró-
bálta bevenni több, kevesebb siker-
rel. A végén csak egy maradhat elv 
alapján a 11-es rúgó versenyt a kivá-
lóan teljesítő Kapos Levente nyerte 

Önkormányzati Hírek
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meg. Ezt követően természetesen 
a focipályán nem maradhatott el a 
Csókakői Nősek – Csókakői Nőtle-
nek örökrangadó sem, ahol a 3-3-as 
félidőt követően 6-6-os igazságos 
döntetlen született. A focimeccs után 
kötélhúzó verseny is megrendezésre 
került, ahol 6 csapat nevezett be. Két 
lány csapat Mosik és a szerény Baj-
nokok néven vállalta a versenyt, két 
fiú csapat a Hatodik Osztály, vala-
mint a Ronaldo, valamint a vegyesen 
felálló gárdák a Dobosi Gang, illetve 
a Mezei Gyíkok. A következő vég-
eredmény született a Majálison: 1. 
helyezést ért el Dobosi Gang öt győ-
zelemmel, 2. helyen végzett a Mosik 
lány csapat négy győzelemmel és 
egy vereséggel. 3. helyen végzett a 
Hatodik Osztály két győzelemmel és 

három vereséggel. 4. helyet érte el a 
Mezei Gyíkok két győzelemmel és 
három vereséggel, a Hatodik Osztály 
az egymás elleni eredmény miatt 
előzte meg a Mezei Gyíkokat, 5. he-
lyen holtversenyben a Bajnokok és 
a Ronaldo csapat egy győzelemmel 
és négy vereséggel végzett a mezőny 
végén. Ezúton is gratulálunk a csa-
patoknak! A versenyek után egy jó 
hangulatú Viking buli zárta a napot, 
s ezzel lezárult a Csókakői Majális 
2022 programja.

Május 27-től Május 29-ig a len-
gyel testvértelepülésünk Byczyna 
vendégei voltunk, ahol a tíz évvel 
ezelőtt aláírt testvértelepülési szer-
ződésünket erősítettük meg alá-
írásunkkal. Byczynában 10 évvel 

ezelőtt a klímaváltozás kedvező ha-
tásának köszönhetően szőlőt telepí-
tettek, s azóta egy kisebb borászat is 
kinőtt a földből Byczyna határában. 
Május 29-én borkóstolón voltunk a 
magyar hangzású családi névvel el-
látott, Parypa Borászatban, s meglá-
togattuk a hétvégén várakat is.

Csókakő, 2022. június 7.                                                              
Fűrész György polgármester

SZOCIÁLIS GONDOZÓT KERESÜNK
A Csókakői Lakóotthonba, kislétszámú, családias környezetbe türelmes, se-
gítőkész gondozót keresünk.
Szociális gondozói végzettség előny, de nem feltétel.
Fizetés a közalkalmazotti bértábla szerint, műszakpótlékokkal, kedvezmé-
nyes étkezéssel.

Schmidt Gabriella   tel: 30/605-4742

Autifarm Hírek

Dolgos kezek a győzelemért

A májusi hónapot, annak első 
szombatján nyitottuk meg méltókép-
pen, hiszen felléptünk a járványhely-
zet miatt immáron 2 teljes éve szuny-
nyadó Majálison. Az erdő és a foci-
pálya színe már délelőtt életre kelt, a 
benne sürgő-forgó, annál is zöldebb 
öltözetű barkócások hadától, ahogy 
serényen a főzőversenyre készültek.

Lobbant a láng, csattant a desz-
kákon a kés, majd kézről kézre gu-

Barkócaberkenye Hírek

rultak azok a díjnyertes gombócok a 
levesbe, mely ebédre a zsűri elé ke-
rült. A sok erőfeszítés, ami kicsiket 
és nagyokat egyaránt jellemzett, a 
finom ízekkel együtt meghozta an-
nak gyümölcsét, mert a rendezvény 
végén az első helyezés oklevelével 
térhettünk haza. 

A győzelem varázsa a 18 órakor 
kezdődő fellépésig is bőven kitar-
tott, hatalmas lelkesedéssel vártunk 
hogy színpadra állhassunk. Örö-
münknek azonban egy másik apro-
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pója is volt. Elöször léphettünk po-
rondra, és mutathattuk meg közön-
ség előtt legújabb koreográfiánkat, 
melyet ezúttal sárpilisi dallamokra 
jártunk. Nagyon jól éreztük magun-
kat és igyekeztünk ezt a nézőknek is 
átadni, remélem a legnagyobb siker-
rel.

Néhány héttel később, egy igen 
különleges és egyben mélyen meg-
tisztelő eseménynek lehettünk része-
sei, a korábban Csókakőn élő és dol-
gozó bolgárok emlékére állított kút 
avatásán. Nélkülük az általunk mára 
jól ismert Jordán parkerdő, amely 
például az előbb említett Majálisnak 
is otthont ad, több évtizede, nem jött 
volna létre. A leleplezésenbeszédet 
mondott a bolgár nagykövet is, aki 
felkonferálta a hozzánk elérkező 
néptánccsoportot. Ezután következ-
tünk mi, végül a két országra váró 
közös jövő kezdetét megünnepel-
vén, együtt is táncot lejtettünk a té-
ren. Ahogy a hangszerek elhalkul-
tak, szomjunkat a kút vizével oltot-
tunk, és tradicionális bolgár ételeket 
is kóstolhattunk.

Május 25-én megtartottuk éves 
közgyűlésünket, melyet hosszú idő 
után korlátok nélkül megülhettünk 
a kultúrházban. Napirendre került a 
vezetőség és az egyesület elnökének 
újraválasztása, az események és a 
pénzügyek beszámolója is. A köte-
lező formalitásokat pedig egy jóízű, 
kellemes vacsorával zártuk.

Részt vettünk még a három nap-
pal később megrendezésre kerülő 
Csákberényi Betyárnapon, ahol mű-
sorunk a színpad előtti téren örven-
deztette meg az érdeklődőket.

A nyár első hónapját a triano-
ni megemlékezéssel kezdtük meg, 
amin nemcsak a tánc, de tagjaink 
hangszeres tehetsége is megmutat-
kozott, még színvonalasabbá téve a 
múltidézés pillanatait.

Naptárunkban ezután sem fogy-
nak a teleírt rublikák, hiszen legkö-
zelebb június 11.-én Székesfehérvá-
ron láthat minket az arra látogató, 
ahol a Csoóri Sándor Népművészeti 
Fesztivál keretein belül nagyjából 
500 másik táncossal közös produk-
cióval készülünk. Ez a rendezvény 

nem csak itt, de összesen 30 külön-
böző helyszínen lesz megtalálható, 
hogy egyidőben népszerűsítsük a 
népművészet szépségét és sokszínű-
ségét.

Csókakő, 2022.06.07
Palocsai Linda

Barkócaberkenye Néptánccsoport

KÁLVÁRIA
A Csókakői Kálvária helyreállí-

tását célozta meg több szervezet és 
magánszemély. Az egykori Csókakői 
Kálváriát, ami a Rákóczi Ferenc ut-
cában állt a Szovjet tankok 1945 már-
ciusában rombolták le. Egyesületünk 
vezetése úgy döntött, hogy a kezde-
ményezésnek szervezeti keretet adva 
megkezdjük a gyűjtést a helyreállítás 
költségeinek közadakozásból történő 
finanszírozására. Az új Csókakői Kál-
váriát, azonban nem a Rákóczi Ferenc 
utcában, hanem a vár felé vezető úton 
a Zrínyi Miklós utcában építjük fel. Az 
áthelyezésnek két oka van, egyrészről 
a Rákóczi utcában az elmúlt évek be-
építései és a kialakult forgalom mi-
att már szűk lenne a hely egy ilyen 
műemlékegyüttes visszaállítására. 
Másrészt, a Zrínyi utcában több hely 
áll rendelkezésre, valamint itt halad el 
a Mária út, és a Kék túra útvonal is és 
a kálvária fel fogja vezetni a kirándu-
lót, a hívőt, a zarándokot a Csókakői 
Várba, ezen belül pedig a Várkápol-
nába. A kálvária 14 stációból fog állni 

aminek felépítési költsége 250 000 Ft/
darab lesz. Szeretnénk megköszönni 
az eddig beérkezett támogatásokat, 
a múltkori cikk után, néhány napon 
belül elkeltek a stációk, így örömmel 
jelenthetem, hogy ezek anyagi fedeze-
te már rendelkezésre áll. Továbbra is 
várjuk a támogatást, hiszen még a fel-
állításnak is jelentős költségei vannak, 
illetve szeretnénk világítást is kiépíte-
ni a fülkékbe, s lesznek egyéb kifizetni 
valók a megvalósítás során. Várjuk a 
kisebb és nagyobb adományokat is, 
tehát továbbra is összefogást kérünk 
a támogatók és a lakosság részéről, 
hogy a tervünk megvalósulhasson. 
Örömmel tájékoztatjuk a Csókakői 
Hírek olvasóit, hogy megérkeztek a 
stációk a csókakői Előadó térre, innen 
kerülnek kihelyezésre a Zrínyi utcába. 
Terveink szerint május 9-től kezdtük 
el a felállítási munkálatok előkészíté-
sét délelőttönként és délutánonként. 
Sokan mellé álltak az ügyünknek, 
aminek eredményeképpen a Zrínyi 
utcában már állnak a stációk oszlopai, 
és a sziklákon is elkészültek a talapza-

tok. Ezúton is köszönöm mindenkinek 
aki idáig segített a munkában. Kérem, 
hogy ne veszítsünk a lendületből, hi-
szen most kezdődik a munka legszebb 
része, amikor a fülkék a helyükre ke-
rülnek majd. Aki esetleg fizikai mun-
kával tud segíteni, azokat is szeretet-
tel várjuk, oldalainkon a facebookon 
meghirdetjük a munkák időpontját. 
Kérjük, hogy aki adományával szeret-
né segíteni vállalásunkat a következő 
bankszámlára történő utalással teheti 
meg támogatását a cél érdekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCABERKE-
NYE EGYESÜLET 
B A N K S Z Á M L A S Z Á M : 
11736044-20014115
KÖZLEMÉNY: CSÓKAKŐI 
KÁLVÁRIA HELYREÁLLÍTÁ-
SÁRA

Segítségüket előre is köszönjük, és 
várjuk közösségünk adományait, hogy 
Csókakőnek legyen újra kálváriája!

Csókakő, 2022. június 7.                                              
Bognár Gábor elnök

Barkócaberkenye Néptánccsoport
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Csupor Istvánra emlékeztek 
Csókakőn

A tavaly ősszel elhunyt, felesé-
ge révén Csókakőn is sok időt töltő 
néprajzkutató, fazekas, szakíró, Csu-
por István síremlékének megáldásá-
val kezdődött a kétnapos rendezvény 
április 9-én.

A Hagyományok Háza Magyar 
Népi Iparművészeti Tanácsadó Tes-
tületének elnöke idén lett volna 70. 
éves. A Csupor István: Műgyűjtők 
és fazekasok között címmel rende-
zett találkozó ennek az évforduló-
nak a kapcsán a csókakői temetőben 
kezdődött, ahol Mórocz Tamás atya 
megáldotta az újonnan elkészült sír-
emléket. A résztvevők ezután a mű-
velődési házban emlékeztek Csupor 
Istvánra, aki megkerülhetetlen alak-
ja volt a magyar fazekas népi ipar-

művészeti életnek és akinek nevéhez 
tanulmányok, könyvek és filmek is 
fűződnek.

– Igen nagy tudású, határozott 
ember volt, akit Zalaegerszegtől 
Sepsiszentgyörgyig mindenhol is-
mertek, és nemcsak szakemberként, 
de barátként is tisztelték, szerették. 
Mindig nyitott volt az ismeretekre, 
sokat járta az országot és a Kárpát-
medencét. Én is szívesen dolgoztam 
vele, többek között munkásságának 
egyik legjelentősebb, ismeretterjesz-
tő tudományos könyvében, amely-
ben erős képi anyagon keresztül 
mutatja be az Európában is egyedül-
álló hatalmas népi kerámiakultúrát 
– mondta róla Vörösváry Ferenc, 
szakíró, szerkesztő, aki fontosnak 
tartja ennek a fajta munkának a foly-
tatását.

A program délután és vasárnap 
Csákváron folytatódott tovább, ahol 
a Kresz Mária Alapítvány 30. szüle-
tésnapja kapcsán is tartottak előadá-
sokat, beszélgetéseket, könyvbemu-
tatókat.

forrás: Fejér Megyei Hírlap                                                  
Borsányi Bea

Megemlékezés

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott 
Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” -Róm 5,5egyházi hírek

Pünkösd ünnepével véget ér a 
húsvéti időszak, a mai liturgiák vé-
gén ünnepélyesen eloltjuk a húsvé-
ti gyertyát, és a keresztelőkút mellé 
helyezzük. Holnaptól ismételten az 
Úrangyala imádságot imádkozzuk a 
megfelelő napszakokban.

Szeretettel köszöntjük az idén 
húsvétkor megválasztott és e hétvé-
gén fogadalmat tett testületek tagjait. 
Kívánjuk közösségeinkre a jó Isten 
áldását. Pünkösdhétfőn, holnapi na-
pon, mind a híveket, mind a megvá-
lasztott testületi tagokat szeretettel 
hívjuk este 6 órára a bodajki Szűz-
anyához, hogy közösen imádkoz-
zunk lelkipásztori körzetünkért.

Bodajk
Pünkösdhétfőn csak este 6 órakor 

lesz szentmise kegytemplomunkban, 
melyre lelkipásztori körzetünk híve-
it, a megújított testületek tagjait is 
meghívtuk. Bodajki képviselőtestü-
letünk e szentmisében fog esküt ten-
ni. Imádkozzunk együtt lelkipásztori 

körzetünkért Szűz Mária az Egyház 
Anyja ünnepén!

Arany Ferenc diakónus úr pap-
szentelésére készülve, neki szánt 
ajándékra gyűjtünk a jobb oldali 
mellékoltárnál kihelyezett adomány-
gyűjtő dobozba.Ferenc tisztelendő 
úr újmiséje június 25-én, szombaton 
este 6 órakor lesz kegytemplomunk-
ban. Előre is köszönjük adakozásu-
kat!

Iszkaszentgyörgy
Jövő vasárnap lesz templomunk 

búcsúja. A délelőtti ünnepi szent-
mise keretében lesz idén az elsőál-
dozás, délután 4 órakor pedig zenei 
koncertre: fuvola-orgona-népi ének 
hívjuk a kedves testvéreket templo-
munkba.

Csókakő
Első áldozás volt Csókakőn 

2022. május 22-én vasárnap a Szent 
Donát Plébánia Templomban, ahol 
csókakői, csákberényi, sárkeresztesi 
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és mohai gyerekek járultak először 
az oltári szentséghez. Köszönjük a 
Csókakői Polgárőrségnek a rendez-
vény biztosítását, és az ide érkező 
vendégek autóinak parkoltatását. 

Megválasztásra kerültek a Csó-
kakői Egyházközség képviselői. 
Az egyházközségi tagságból az el-
következő négy évre 11 képviselőt 
választottak meg. Pünkösd vasárnap 
a megválasztott képviselők letették 
az esküt, akiknek négy évig szól a 
mandátumuk. A következő képvi-
selők kerültek be az egyházközségi 
képviselő-testületbe: Kas Józsefné 
Zsuzsanna, Király Norbert, Dr. 
Sörédi Pál, Csöngedi Roland, Csu-
porné Angyal Zsuzsanna, Magdá-
né Molnár Szilvia, Rostási-Szabó 
József, Bokorné Sörédi Zsuzsan-
na, Döme Valéria, Bócz Éva, Vi-
segrádi József. Az új elnököt a 
képviselő-testület tagjai választják 
meg, az első gyűlésen. Az új elnök 
megbízásáig Dr. Sörédi Pál ügyve-

zető elnökként ellátja az elnöki fel-
adatokat. Az előző egyházközségi 
képviselő-testület munkáját ezúton 
is köszönjük. Korhatár korlátozás 
miatt a képviselői munkától visz-
szavonult Fűrész Imréné Pannika és 
Stumpf Gyuláné Marika munkájukat 
ezúton is köszönjük és továbbiakban 
is számítunk a segítségükre. Munka-
helyi és egyéb elfoglaltság miatt ko-
rábban egyházközségi elnöki posz-
tot is betöltőképviselőnk Pavlitzky 
László lemondott az újraválasztás 
lehetőségéről, neki is köszönjük 
az elmúlt évek áldozatos munkáját 
számítunk rá is, hogy tovább segíti 
egyházunk küldetését. Két képvi-
selő-testületi tagunk sajnos a mű-
ködési ciklus közben, annak végén 
hunyt el. Fájó szívvel emlékezünk 
Horváth Zsuzsanna képviselőnkre és 
idősebb Fűrész György képviselőre, 
akik hosszú ideje szolgáltak a kép-
viselő-testületben. Munkájukkal ők 
is jelentős mértékben hozzájárultak 

templomunk, egyházunk fejlődésé-
hez. Az örök világosság fényesked-
jék nekik és nyugodjanak békében!

A toronyóra gyűjtését május 31-
én befejeztük Fűrész György polgár-
mester által. Aki még esetleg lema-
radt, azok júniusban még perselyado-
mányként még tudnak adakozni erre 
a célra. A Csókakői Kálvária újjáépí-
tése is zajlik, itt a Csókakői Barkó-
caberkenye Egyesület vállalta fel az 
adományok gyűjtését, a számlaszám 
a Csókakői Hírekben a barkócás hí-
reknél látható, vagy pedig Bognár 
Gábor alpolgármesterhez lehet ez 
ügyben bizalommal fordulni, aki fel-
vállalta az egyesület elnökeként is a 
Csókakői Kálvária újraépítését. Se-
gítségüket ezúton is köszönjük!

Liturgikus elmélkedés
Szent Iréneusz püspök és vérta-

nú „Az eretnekségek ellen” című 
értekezéséből(Lib. 3, 17, 1-3: SCh 
34, 302-306)

A Szentlélek elküldése

Az Úr megadta az Istenben való 
újjászületés hatalmát tanítványai-
nak, amikor így szólt hozzájuk: Men-
jetek, tegyétek tanítványommá mind 
a népeket! Kereszteljétek meg őket 
az Atya és a Fiú és a Szentlélek ne-
vében! (Mt 28, 19)

Azt ígérte ugyanis már a prófé-
ták által, hogy a végső időkben majd 
kiárasztja magát szolgáira és szol-
gálóira, hogy prófétáljanak. Ezért 
leszállott az Isten Fiára, miután az 
az ember Fiává lett, és általa kedve 
telt abban, hogy az emberi nemben 
lakjék, az emberek között maradjon, 
és szállást vegyen Isten teremtmé-
nyeiben, teljesítse bennük az Atya 
akaratát, és megújítsa őket az elöre-
gedésből Krisztus újdonságára.

Lukács írja, hogy a Szentlélek 
az Úr mennybemenetele után Pün-
kösdkor leszállt az apostolokra. Ő 
az, akinek hatalma van arra, hogy 
az összes népet elvezesse az életre, 
és megnyissa számukra az új szövet-
séget. Ezért minden nyelven egybe-
hangzóan dicsőítették az Istent, mert 
a Szentlélek hozta egységre a külön-
álló törzseket, és ő ajánlotta fel őket 
az Atyának, mint az összes nép zsen-
geáldozatát.

Az Úr is megígérte már előre, 
hogy elküldi a Vigasztalót, aki ben-
nünket előkészít Istennek. Amint 
ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül 
nem lehet egy tésztává és egy ke-
nyérré, úgy mi sem lehetünk Krisztus 
Jézusban egyek a mennyből szárma-
zó víz nélkül. S ahogy a száraz föld 
képtelen termést hozni, ha nem jut 
nedvességhez, úgy mi is, akik elő-
zőleg száraz fák voltunk, soha nem 
teremhetnénk az élet gyümölcseit a 
magától jövő isteni eső nélkül.

Testünk ugyanis a fürdő által nye-

ri el az egységet a romolhatatlan-
sággal, lelkünk pedig a Lélek által.

Isten Lelke leszállt az Úrra, a 
bölcsesség és az értelem Lelke, a 
tanács és az erősség Lelke, a tudás 
és a jámborság Lelke és Isten fé-
lelmének Lelke (vö. Iz 11, 2), akit 
azután az Úr továbbadott Egyházá-
nak, amikor elküldte a Vigasztalót 
az egész földre, ahová az Úr szava 
szerint a sátán, mint a villám, bukott 
le az égből (Lk 10, 18). Éppen ezért 
van szükségünk az Isten harmatára, 
hogy meg ne égjünk, és terméketlen-
né ne váljunk, s ahol vádlónk van, 
legyen ott a Védelmezőnk is. Hiszen 
az Úr a Szentlélekre bízta emberét, 
aki rablók kezébe esett, akin ő maga 
megkönyörült, és bekötözte sebeit, 
aztán két királyi dénárt adott, hogy 
a Szentlélek által az Atya és a Fiú 
képét és belénk írt jelét magunkba 
fogadva gyümölcsöztessük a ránk 
bízott dénárokat, és megsokszorozva 
számoljuk le az Úrnak.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva;szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00;csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30 

Tel: 22/410-039  •  www.bodajkikegyhely.hu •  e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu
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BOLGÁR KÜLDÖTTSÉG 
CSÓKAKŐN, FELAVATTUK A 
BOLGÁR IVÓKUTAT

Egy közös jövő alapjait fektették 
le Csókakőn

A bolgár–magyar kulturális és 
gazdasági kapcsolatok erősítése érde-
kében tárgyalt a község vezetője és a 
bolgár nagykövet.

Kedden délelőtt magyaros regge-
livel és a Móri borvidék boraival fo-
gadta a Bolgár Köztársaság nagyköve-
tét Csókakő önkormányzata. Christo 
Stefanov Polendakov és küldöttsége 
Fűrész György polgármesterrel és 

Bognár Gábor alpolgármesterrel kö-
zösen látogatta meg a falu nevezetes-
ségeit, szőlőhegyeit és természetesen 
a várat, majd közösen ellátogattak 
Mórra, ahol Fenyves Péter móri pol-
gármester is fogadta a delegációt.

A bolgárok és a magyarok régi jó 
viszonyának felelevenítésén túl szó 
esett a civil szervezetek és testvértele-
pülések közötti kapcsolatok kiépítésé-
ről is. A nagykövet Fenyves Péter iro-
dájában megemlítette, hogy már most 
van olyan bolgár város, amely ideális 
testvértelepülés lenne Mórnak, hiszen 
a népességük is nagyjából megegye-

zik, és nem mellesleg van a városban 
magyar nyelvoktatás is. 

Mint köztudott, Bulgária népszerű 
turisztikai desztináció volt valaha a 
magyarok körében, és a nagykövet bí-
zik abban, hogy a mai fiatalok is meg-
szeretik a tengerpartot vagy a borutak 
egyikét, és frissen szerzett, szép em-
lékeiket odatehetik majd a szüleik ha-
sonló élményei mellé.

Forrás: Fejér Megyei Hírlap                                                               
Palocsai Jenő

Jordán Parkerdő Hírek

Csókakőn a bolgár nagykövet
Csókakőre látogatott 

HrisztoPolendakov a Bolgár Köz-
társaság nagykövete. Hriszto 
Polendakovot, a Bolgár Köztársaság 
magyarországi nagykövetét csóka-
kői és móri látogatása során elkísérte 
Vinczek György Kispest alpolgármes-
tere és Tütünkov-Hrisztov Jordán a 
Kispesti Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, valamint Szemeti 
Hajnalka szervező. Vinczek György 
elmondta, hogy örömére szolgál, hogy 

kovid járvány után újrainduló sikeres 
kispesti testvérvárosi program egyes 
elemeit más önkormányzatok is át-
veszik A kerület szerteágazó nemzet-
közi kapcsolatrendszerén keresztül 
más magyarországi települések is be 
tudnak kapcsolódni az európai or-
szágok közötti kulturális cserébe.A 
látogatás során Kispest alpolgármes-
tere egy különleges ajándékként egy 
Kispest Honvéd szurkolói sállal lepte 
meg Fenyves Péter és Fűrész György 
polgármestereket. A látogatást köve-

tően az együttműködés a Bolgár ivókút 
létrehozásában, és közös programként 
annak felavatásában nagyon rövid időn 
belül tárgyiasult.

Bolgár ivókút-avatás Csókakőn

A bolgár felmenőkkel rendelkező 
család sarja, aki könyvvizsgálóként 
Csókakőn talált otthonra, akkor jött 
rá, mennyit érnek a kárpótlási jegyei, 
amikor kiderült, meg kell menteni a 
falu több hektáron elterülő ős-tölgye-
sét.

1990-ben, mint termelőszövetke-
zeti területet bocsátották privatizáci-
óra Csókakő több százéves tölgyesét, 
amelyre fakitermelők azonnal szemet 
vetettek. Ha sikerül megszerezniük a 
területet, minden bizonnyal kiirtották 
volna a fákat. Szerencsére az akkor 
már a faluban élő Dorita Bocskov - 
akinek a háború előtt Sárszentmihá-
lyon gazdálkodó édesapja után voltak 
kárpótlási jegyei - rájött, hogy a szá-
mára könyvelőként értéktelen jegyek-
kel megmentheti az erdőt a pusztulás-
tól. Idősebb lévén ő már nyilvánvaló-
an nem szeretett volna földművelésbe 

fogni, ezért a kárpótlási jegyekkel 
megvásárolt egy 12 hektáros erdőterü-
letet. Az erdő megmenekült és mivel 
a jegyek mentették meg, ezért Dorita 
édesapja, Jordan Bocskova után Jor-
dán Parkerdőnek nevezték el. 

- Dorita évekkel korábban elhunyt, 
de nem régen szintén Jordan névre ke-
resztelt unokaöccse azzal az ötlettel 
keresett meg, hogy Dorita és a nagypa-
pa emlékére állítsunk ivókutat. Bulgá-
riában hagyománya van annak, hogy 
egy hely, esemény, vagy személy tisz-
teletére ilyet emelnek. A Jordán Park-
erdő, mint helyszín nem csak az elne-
vezés miatt jött szóba, de azért is, mert 
maga Dorita is sokat járt ide, szívesen 
olvasgatott a tölgyfák árnyékában, de 
törzshelye volt a futballmeccseken is – 
mesélte Fűrész György, polgármester. 
Az ivókutat, Oravecki Attila helyettes 
plébános szentelte fel.

Az avatáson részt vett a Bolgár 

Köztársaság magyarországi nagykö-
vete is, aki elsőként mosta meg kezét 
és homlokát a kút leleplezését köve-
tően. Ünnepi beszédében elmondta, 
az ivókutak Bulgáriában szakrális he-
lyeknek számítanak. A kő és a víz há-
zasságában a kő az örökkévalóságot, a 
víz az életet szimbolizálja. 

- Én már a negyedik Bocskov-
generáció vagyok Magyarországon. A 
dédapám a 20. század elején bolgárker-
tész inasként került ide, később aztán 
saját földeket vásárolt és Székesfehér-
vár, Sárszentmihály környékén gaz-
dálkodott. Anyai dédapám is Bulgáriá-
ból települt Magyarországra fiával, aki 
később egy magyar nőt vett feleségül. 
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Így az én szüleim már itt születtek. A 
család azonban mind a mai napig őrzi 
a bolgár gyökereit, tartja az ünnepeket 
és a hagyományokat is – mondta kér-
désünkre Jordan Bocskov.

A bolgárkertész egyébként egy 
magyar nyelvben elterjedt fogalom, 
amely speciális kisüzemi módszerek-
kel, melegágyi hajtatással és árasztó 
öntözéssel zöldséget termelő kertészt 

jelöl. A bolgárok a törököktől lesték el 
az öntözés tudományát és ezt hozták 
Magyarországra a 19. század második 
felében. Módszereik és egyes eszkö-
zeik újdonságnak számítottak abban 
az időben, ezért az első világháború 
végéig a zöldségtermesztésben mono-
polhelyzetet élveztek.

Aki felkeresi a Jordán Parkban az 
ivókutat, többet is megtudhat a bolgár-

kertészekről, valamint a Bocskov csa-
lád és a kút történetéről, ha leolvassa a 
kút oldalán található QR-kódot. 

A szombat délelőttöt budapesti 
bolgár néptáncosok és a helyi Barkó-
caberkenye Néptánccsoport rövid mű-
sora zárta.

Forrás: Fejér Megyei Hírlap                                                                 
Borsányi Bea

Polgárőr Hírek

A Csókakő Polgárőrség májusi 
programjairól

Egyesületünknek a májusi hónap is 
mozgalmas volt.

Végrehajtott feladatok a követ-
kezők voltak: május 5 én  életmentő 
tanfolyamon vettünk részt, amelyet 
Havasi Rita tartott számunkra.Május 6 
án szemétszedés biztosítása, amelyet 
az iskola tanulói hajtottak végre. Má-
jus 7-én Csókakői Majális, ahol részt 
vettünk a főzőversenyen és biztosítot-
tuk a rendezvényt. Május 21-én a Bol-
gár Ivókút avatásának biztosítása, este 
pedig Kárpátia koncert parkoltatás, 
forgalomirányítás. A Kárpátián össze-
sen 370 autót parkoltatunk le. Május 
22-én Elsőáldozás biztosítása. Május 
27-én ovis ballagás biztosítása. Sajná-
latos módon május hónap sem múlt el 
temetések nélkül három alkalommal 
biztosítottuk a temetések nyugalmát.
Szokásosan járőr feladatokat láttunk 
el május hónapban is.Hozzávetőleg  
gépkocsival 300 km járőröztünk  a 
településen, illetve motoros járőreink 
hozzávetőleg 65 km tettek meg járőr-
szolgálatuk során, a közrend, közbiz-
tonság további fokozása érdekében.

Fináncz Imre 
+36704298037

A polgárőrség bemutatása
A Polgárőrség Magyarország egyik 

nagy létszámú, az egyesülési jog alap-
ján létrejött társadalmi szervezete.

POLGÁRŐR. 65.000 fő
POLGÁRŐR EGYESÜLET. 

2.000 fő
IFJÚ POLGÁRŐR 2.200 fő
9.800.000
SZOLGÁLATI ÓRA/ÉV
 Célja az ország közrendje és köz-

biztonsága fenntartásának segítése, a 
határőrizetben, a környezet- és termé-
szetvédelemben, a veszélyhelyzetek 
megelőzésében és kezelésében, a tár-
sadalmi bűnmegelőzésben való lakos-
sági részvétel, illetve az önkormány-
zatok és a lakosság közötti bizalom 
erősítése, továbbá a helyi közbizton-
ság közösségi védelme.

Története
Jogelődje, az Önvédelmi Szerveze-

tek Országos Szövetsége (ÖSZOSZ) 
1991-ben jött létre, mely megalakulá-
sának évében nevét Országos Polgárőr 
Szövetségre változtatta, 223 egyesüle-
tet tömörített mintegy 10 ezer taggal. 
Az egyesületek a közbiztonság és az 
akkori rendőrség kritikájaként ala-
kultak meg. Az OPSZ élén akkor dr. 
Kopácsi Sándor ny. r. vezérőrnagy 
állt (Budapest rendőrfőkapitánya volt 
1956-ban). Vezetése alatt kezdett erő-
södni a mozgalom, a polgárőrök meg-
szerezték a szakmai alapokat.

Azóta a mozgalom tovább erő-
södött. A szituációs bűnmegelőzés 
mellett, vagyis a járőrözés mellett 
kibővült a tevékenységi kör. A civil 
bűnmegelőzők a rendőrség mellett 
a határőrség feladatainak ellátását is 
segítették. Részt vesznek a környe-
zetvédelemben, a gyermek- és ifjú-
ságvédelemben, a kábítószer-fogyasz-
tás megelőzésében, a rendezvények, 
sportversenyek biztosításában, szerve-
zik a SZEM (Szomszédok Egymásért 
Mozgalom) mozgalmat, segítenek a 
tanyasi embereknek a tanyaprogram 
keretében. Részt vesznek a közlekedés 
biztosításában, a helyes közlekedési 
magatartás oktatásában.

Jelene
A polgárőrök folyamatosan képzé-

seken vesznek részt. Minden polgárőr, 
a megyei és az országos vezetők is, té-
rítés nélkül végzik önként vállalt tevé-
kenységüket. Minden megyében meg-
található a megyei szövetség, amely 
érdek-képviseleti szerve a települése-
ken működő polgárőrségeknek.

A polgárőrökre vonatkozó törvé-
nyek

A polgárőrség és a polgárőrök tevé-
kenységük ellátása során hatósági jog-
körrel nem rendelkeznek, kényszerítő 
eszközt nem alkalmazhatnak, és köz-
feladatot ellátó személynek minősül-
nek polgárőr a Ptv.-ben meghatározott 
feladatok ellátásával kapcsolatban.

A polgárőr által tevékenysége so-
rán viselt formaruha a Magyar Hon-
védség, a rendvédelmi szervek vagy 
más hatóság tagjainak egyenruhájához 
való hasonlósága miatt megtévesz-
tésre nem lehet alkalmas. A polgárőr 
hatósági jellegre utaló, megtévesztés-
re alkalmas egyéb jelzést vagy címet, 
rangjelzést nem használhat, illetve 
gépjárművén csak a polgárőrség fel-
iratot helyezheti el.

A polgárőr tevékenysége során – a 
gázspray kivételével – nem tarthat ma-
gánál közbiztonságra különösen ve-
szélyes eszközt, továbbá nem viselhet 
lőfegyvert.

A polgárőr tevékenysége során 
megkülönböztető mellényt köteles 
viselni, amely jól látható Polgárőrség 
felirattal van ellátva.
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Gázspray-t kizárólag nagykorú 
polgárőr tarthat magánál, és használ-
hat.

A polgárőr kizárólag jogos védel-
mi helyzetben használhat gázspray-t. 
A gázspray használata esetén kerülni 
kell a sérülés okozását. A polgárőr a 
gázspray használata során megsérült 
személy részére – amint ez lehetséges 
– köteles segítséget nyújtani, szükség 
esetén pedig gondoskodni arról, hogy 
a sérültet orvos elláthassa..

A polgárőr által használható gáz-
spray típusa megegyezik a rendőrség-
nél rendszeresített típussal.

A polgárőr tevékenysége során 
jogosult a szabálysértés, bűncselek-
mény elkövetésén tetten ért személyt 
a cselekmény abbahagyására felszó-
lítani, a cselekmény folytatását meg-
akadályozni, illetve a bűncselekmény 
elkövetésén tetten ért személyt vissza-
tartani. Köteles azonban az elfogott 
személyt haladéktalanul a büntetőeljá-
rásról szóló törvény szerint eljárni jo-
gosult nyomozó hatóságnak átadni, ha 
erre nincs módja, e szervet nyomban 
értesíteni.

A polgárőr a közúti közlekedési 
baleset helyszínén a közlekedés za-
vartalanságának biztosítása érdekében 
jogosult jelzőőri feladatok ellátására. 
A rendőri intézkedést igénylő baleset 
helyszínén a polgárőr a rendőrség 
megérkezéséig önállóan, azt követően 
a rendőrség felkérésére és utasításai-
nak megfelelően folytathatja a jelzőőri 
tevékenységét. A jelzőőr a tevékeny-
ségét legalább 10 méterrel a közúti 
közlekedési baleset helyszíne előtt 
látja el.

A polgárőr a rendőri intézkedést 
igénylő baleset helyszínére érkezé-

sét követően haladéktalanul értesíti 
a rendőrséget. Az értesítés kiterjed a 
baleset jellegére, a sérültek számára, 
valamint arra, hogy a polgárőr meg-
ítélése szerint milyen veszélyhelyzet 
állt elő.

A polgárőr – a polgárőrség és az 
óvoda, valamint az általános iskola 
fenntartójával kötött együttműködé-
si megállapodás alapján – jogosult a 
gyermekek úttesten történő biztonsá-
gos átkelésének elősegítése érdekében 
az óvodák és általános iskolák köz-
vetlen közelében jelzőőri feladatokat 
ellátni.

Közúti közlekedési baleset hely-
színén és gyermekek úttesten történő 
biztonságos átkelésének elősegítése 
érdekében a jelzőőr nappal jelzőtár-
csával, éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok esetén piros fényt adó lám-
pával irányítja a forgalmat. Munkáját 
egyértelműen látható, illetőleg hallha-
tó jelzésekkel köteles összehangolni. 
A jelzőőrnek és jelzéseinek a megállá-
si látótávolságból folyamatosan látha-
tóknak kell lenniük.

A polgárőrség a rendőrséggel való 
együttműködés keretében részt vehet a 
körözött gépjárművek azonosításában. 
Az azonosított körözött gépjárművek-
re vonatkozó információkról a pol-
gárőrség a rendőrséget az azonosítást 
követően haladéktalanul tájékoztatja.

A polgárőrség tagjai a részükre biz-
tosított eszközöket a rendeltetésüknek 
és céljuknak megfelelően a feladataik 
ellátásához használják.

Polgárőrség és környezetvéde-
lem

A polgárőrség olykor összekapcso-
lódik a környezetvédelemmel: ennek 

példája a Természet- és Környezetvé-
delmi Polgárőr Egyesület. Az OPSZ 
felhívására jött létre azzal a céllal, 
hogy a Polgárőrség kötelékén belül 
kialakuljon egy szakértők irányítá-
sa alatt működő, tisztán a környezet 
védelmére összpontosító szervezett, 
amely jelentős társadalmi elvárásokat 
tudna kielégíteni a környezeti károsí-
tások megelőzésének és felszámolá-
sának területén. Tagjainak nagy része 
polgári természetőri képzésben vett 
részt, és sikeres vizsgát tett termé-
szetvédelmi jogból, természetvédelmi 
ismeretekből és helyi ismeretekből, 
ezáltal védett természeti területeken 
is teljesíthetnek szolgálatot. Működési 
területük Budapest és a Budai Tájvé-
delmi Körzet, valamint a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park egyes területei.

Tevékenységei:
A védett természeti területek vé-

delme és felügyelete
Védett élőlények védelme, elpusz-

tulásuk okainak meghatározása
Környezeti nevelés, oktatási intéz-

ményekben, tanösvényeken csoportok 
vezetése

Környezetkárosító hatások feltárá-
sa, behatárolása

Magyarország számára kötele-
ző. Európai Uniós környezetvédelmi 
adatszolgáltatásokhoz, felmérések 
végzése

Környezetvédelmi szabálysérté-
sek, bűncselekmények felderítése, 
megelőzése.

Írta: Fináncz Imre polgárőr

Fináncz Imre 
+36704298037

Életmentő Hírek

ÚJABB ÉLETMENTŐ ÉR-
DEMÉREM.

Hőssé vált apa és fia az intézeti po-
kol után, ötször mentett eddig életet a 
csókakői polgárőr család.

Fináncz Dominik  aki 2022.05.18 
egy öngyilkosságra készülő fiatal srá-
cot húzott be a rendőrökkel a Margit 
híd külső párkányáról.

 A 22 éves Csókakői polgárőr büsz-

ke arra, hogy ezzel történelmet írtak: 
ugyanis nem volt még olyan, hogy egy 
településen, egy polgárőregyesületen 
belül ketten is megkapják ezt a kitün-
tetést ilyen rövid időn belül, ráadásul 
egy családból.

Fináncz Dominik még most is 
beleborzong abba, hogy egy zsigeri 
megérzésnek köszönhetően munka 
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után kivételesen nem a Margit híd 
jobb, hanem a bal oldalán közlekedett. 

Mert így időben meglátta a híd kül-
ső párkányán öngyilkosságra készülő 
fiatal srácot. 

22 éves Fináncz Dominik  mesél-
te el, hogy a hídon sétálgatva a barát-
nőjével beszélgetett mobilon, amikor 
észrevette a „bajban lévő srácot”. Le-
tette, odasietett, és elkezdett beszélni 
hozzá. Mindenfélét mondott, „ami az 
eszébe jutott”. Igyekezett beszéltetni a 
kamasz fiút, hogy mesélje el, mi bánt-
ja, aztán sört, ölelést és ilyeneket aján-
lott neki, ha visszamászik a járdára. A 
lényeg az volt, hogy valamivel szóval 
tudja tartani, amíg profi segítség érke-
zik.

„Kérte a srácot,hogy ne ugorjon a 
mélybe nem ér annyit ,az élet szép”

Sokkoló dolgokat mondtak az au-
tósok a fiúnak, aki a Margit hídról ké-
szült leugrani

 A rendőrség Dominik segítségével 
tudta megakadályozni a 18 éves, csa-
ládi konfliktus miatt öngyilkosságra 
készülő fiút, hogy kárt tegyen magá-
ban.

Közben a hídon elhaladó autósok 
egy része sokkolóan viselkedett. Do-
minik emlékei szerint olyanokat kia-
báltak oda a fiúnak, hogy „Rohadjál 
meg!”, „Dögölj meg!” és „Gyerünk, 
ugorj!”

A megmentő szerint a fiú olyan ál-
lapotba került, hogy a kiérkező rend-
őröket azzal fogadta, hogy „Lőjetek 
le!” Végül a rendőrök megfogták a 
fiút, és visszahúzták a híd széléről.

Dominikot egyesülete most élet-
mentő érdeméremre terjesztette fel.

Mint kiderült, az alma nem esett 
messze a fájától, hiszen pár hónappal 
ezelőtt édesapja is átvehette ezt a ki-
tüntetést. Fináncz Imre januárban a 

székesfehérvári InterSparban egy 65 
éves, eszméletlen férfi életét mentette 
meg, akit a helyszínen élesztett újra.

Nagyon jó érzés, hogy én is életet 
mentettem, remélem édesapám büszke 
rám, ő a példaképem – mesélte Domi-
nik. – Igazi véd- és dacszövetség van 
közöttünk, pedig alakulhatott volna 
másképpen is.

 A szüleim ugyanis elváltak, ami-
kor én hatéves voltam, édesanyámmal 
maradtam, Budapestre költöztünk. Ő 
sokat dolgozott, nem volt ideje rám, 
én meg apakép, apai szigor nélkül 
nagyon rossz gyerek voltam, minden 
rosszban benne voltam. 

Anyám intézetbe adott, mint kide-
rült a válás után tiltotta apámat attól, 
hogy felvegye velem a kapcsolatot, 
évekig nem tudott rólam semmit.

Elsőszülött fiáról végül egy sms 
formájában hallott Fináncz Imre. Az 
akkor katonai rendőrként szolgáló 
édesapa hirtelen azt se tudta mit csi-
náljon, de nem volt kérdés, magához 
akarta venni gyermekét.

Annyit írt az anyja, hogy ha akarod 
látni a fiadat, megtalálod az intézet-
ben.

 – mesélte Imre. – Azonnal el is 
mentem érte, kiderült, hogy akkor már 
egy hónapja bent volt… Felkértem 
magam Budapestre, a honvédség is se-
gített, hogy végre magamhoz tudjam 
venni, ami nehezen, nehézségek árán, 
de végül sikerült, és 13 éves korától 
én neveltem. Milyen érdekes a sors, 
mindketten megjártuk az intézetet, én 
11 éves koromban magam mentem 
be, mert mostohaapám rendszeresen 
bántalmazott… Mindketten elkallód-
hattunk volna, lehettünk volna dro-
gosok, alkoholisták, bűnözők ehelyett 
tisztes életet élünk és mindketten bol-

dogan vagyunk a csókakőipolárőrség 
tagjai. És most már mindketten életet 
is mentettünk, ez hatalmas dolog. Ez 
a Fináncz vérszövetség, végtelenül 
büszke vagyok a fiamra, akivel na-
gyon szoros kötelék van köztünk!

Dominika Maximilian az öccse is 
nagyon büszke.

A Fináncz családban az életmentést 
amolyan visszatérő hagyománynak is 
lehet nevezni, hiszen a korábban em-
lített két eseten túl még három ember 
köszönheti nekik az életüket. Dominik 
a Margit hídi esetet megelőzően már 
mentett életet, akkor a HÉV sínekről 
szedett fel egy öntudatlan embert, míg 
Imre egyszer egy dohánybolt kirablá-
sát akadályozta meg, illetve egy meg-
támadott fiatal srác segítségére sietett 
akit egy beton darabbal akartak fejbe 
verni.

Ha Ön vagy valaki a környezeté-
ben krízishelyzetben van, hívja mobil-
ról is a 116-123 ingyenes, lelkielsőse-
gély-számot!

Fináncz Imre 
+36704298037

kutyás Hírek

Tisztelt Kutyatulajdonosok!
A napokban velem is megtör-

tént - ami úgy gondolom - minden-
ki rémálma. Kutyusomat sétáltatva 
ránk támadt két nagytestű kutya. A 

szerencsének köszönhető, hogy a 
gazdájuk megtudta őket fékezni, így 
én, a kezem sérülésével, a kutyusom 
pedig pár harapással , megúsztuk 
és természetes mindemellett azzal a 
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sokkal, amit átéltünk.
Én úgy gondolom, egy csodála-

tos faluban élünk, aminek a legna-
gyobb adottsága az, hogy gyönyörű 
természeti környezet öleli át. Ezt 
vétek lenne nem kihasználni. Ezután 
azonban félve indulok sétára, mert a 
fent említett esetet nem szeretném 
újra átélni.

Tisztelettel kérek minden fele-

lős, felelőtlen kutyatartót, tanuljanak 
más kárából, hiszen nem rég volt 
egy óriási tragédia falunkban. Nem 
is akarom részletezni, hiszen min-
denki emlékszik rá. Nem szeretnék 
vele fájó sebeket feltépni. Azonban 
minden kutyatartó figyelmét fel sze-
retném hívni, ha kutyát tart, sétáltat-
ni csak pórázon sétáltassa!  Nyitott 
kapunál az állatot zárja el! A keríté-

sek állapota állattartásra megfelelő 
legyen! Azaz, tartsa be a kutyatar-
tás szabályait! Felelőtlenségünk, ne 
okozzon másnak tragédiát!

Kérem, az általam leírtakból 
mindenki tanuljon, hogy falunkban 
és gyönyörű erdeinkben nyugodtan 
sétálhassunk, ne rettegve a szabadon 
kóborló veszélyes állatoktól.

Tisztelettel:Sáfár Lászlóné

sport hírek
Megízlelhettük végre a győze-

lem ízét
Egy másfél éves győzelmet nél-

külöző időszakot zárt le a csapa-
tunk a Vértesacsa ellen, és sikerült 
Újbarokon is győzelmet aratni. 
Már csak egy forduló van vissza a 
bajnokságból, az ellenfél a Csák-
berény alakulata lesz. Jelenleg a 
11. helyen állunk a bajnokságban. 
Az elmúlt hetekben a következő 
eredményeink születtek:

22. forduló 2022. május 1. Csó-
kakő – Mány II-Csabdi 1–6 (0–2)

Vezette: Obuch Zoltán.
Csókakő: Szabó Cs. – Lakatos 

(Réti, Falusi), Sinka (Bernáth), Vi-
rág, Máhr (Kadlecsik) - Jelena, Sza-
bó Sz. (Mernyei), Pintér B., Koller 
- Grüll, Albert.

Mány II-Csabdi: Csutor – 
Semperger, Schmidt, Szabó L. (Sá-
tori), Boros Á. (Zettisch) – Mészá-
ros M. (Kohári), Ferenczik, Sólyom, 
Palkovics - Vindics (Radovics), Pin-
tye.

Gól: Falusi (83.), ill. Vindics 
(15.), Boros Á. (37.), Kohári (61.), 
Schmidt (65.), Pintye (77.), Zettisch 
(79.)

23. forduló 2022. május 8. Sár-
keresztes – Csókakő 11–3 (4–1)

Vezette: Madár Gergő.
Sárkeresztes: Réger – Bánfalvi, 

Bordács, Dombi (Krekó), Mezei – 
Pál M., Végh, Kovács P. (Kaposvá-
ri), Balogh Z. (Kovács A.) - Rácz, 
Hársádi (Gál D.).

Csókakő: Szabó Cs. – Virág, 
Bitter, Máhr (Falusi), Albert - Jelena 

(Simek Cs.), Szabó Sz. (Mernyei), 
Grüll, Koller - Sinka, Réti.

Gól: Bordács (6., 45., 54., 56. 
63.), Pál M. (31., 53., 60.), Bánfalvi 
(20.), Rácz (82.), Kovács A. (86.), 
ill. Albert (9.), Koller (77.), Falusi 
(81.)

24. forduló 2022. május 15. 
Csókakő – Gyúró 0–2 (0–1)

Vezette: Szabados Gábor.
Csókakő: Bernáth – Bitter, Sinka, 

Jelena, Szabó Sz. – Pintér B. (Mer-
nyei), Grüll, Simek Cs. (Falusi), 
Koller - Albert, Réti.

Gyúró: Szabó Z. – Huszár, Ha-
rasztos, Puskás, Lantos - Csáky, 
Ducsai, Dutka, Körtvélyesi (Molnár 
D.) - Dajkai (Góman), Gál T.

Gól: Ducsai (43., 83.).

25. forduló 2022. május 22. Ka-
jászó – Csókakő 9–0 (3–0)

Vezette: Szabados Gábor.
Kajászó: Tarczali – Pintér R., 

Marton D., Földesi, Pintér B. - 
Bélley, Pfeiffer, Tapolcsányi, Kóti 
- Vabrik (Gutyina), Marton B. 
(Böcsödi). 

Csókakő: Szabó Cs. – Vi-
rág, Bitter, Albert, Jelena - Szabó 
Sz. (Kadlecsik), Pintér B., Simek 
Cs.(Falusi), Koller (Mernyei) - Sin-
ka (Máhr), Réti (Visi).

Gól: Pfeiffer (7., 35., 54., 75., 
88.), Pintér R. (3.), Földesi (48.), 
Pintér R. (83.), Böcsödi (89.)

26. forduló 2022. május 29.Csó-
kakő – Vértesacsa 4–2 (1–1)

Vezette: Bogdán István Bálint.
Csókakő: Szoboszlai (Falusi) – 

Virág, Bitter, Máhr (Grüll), Albert 
- Visi (Kadlecsik), Szabó Sz., Pintér 
B. (Réti), Simek Cs. - Koller, Sinka.

Vértesacsa: Kovács Z. – Hideg, 
Lezsák (Kalocsa), Pál O., Gyenge - 
Cser, Csörgei, Szaller, Hollósi - Hor-
váth P. B., Mácsár.

Gól: Szabó Sz. (46., 75.), Koller 
(10.), Falusi (85.), ill. Csörgei (5.), 
Szaller (62.)

27. forduló 2022. június 5.Újba-
rok – Csókakő 1–4 (0–3)

Vezette: Berényi Ádám.
Újbarok: Pongrácz – Kollár, Hor-

váth Á. (Kovács D.), Bederna, Feke-
te - Szabó J.,Kocsner, Erdélyi, Tóvá-
ri - Sebján, Demeter.

Csókakő: Virág – Simek 
Cs.,Bitter, Máhr (Falusi), Albert - 
Visi, Pintér B., Erős, Grüll - Sinka 
(Bernáth), Réti.

Gól: Erdélyi (83.), ill. Sinka (21., 
41.), Grüll (5.), Visi (65.)

Az utolsó fordulóban a Csákbe-
rény SE ellen játszunk rangadót ide-
genben, Csákberényben. Reméljük, 
hogy sikerül megfogni a berényi 
csapatot és a végére tovább javítjuk 
az idei eredményünket. 

Csókakő, 2022. június 7.                                                     
Fűrész György
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