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Tisztelt Csókakőiek!
Elérkezett az augusztus és ilyen-

kor augusztus 7-én vasárnap védő-
szentünk ünnepét tartjuk meg Csó-
kakőn templomunkban. Zenés, tán-
cos, vidámparkos, búcsúi vásárral 
tarkított ünnepet rendezünk a Sport  
utcában. Mindenkit szeretettel vá-
runk a Szent Donát Napi Búcsús 
szent misére, az azt megelőző szom-
bati és az utána következő vasárna-
pi programokra. A programokról az 
utolsó oldalon tájékozódhatnak az 
érdeklődők. Az elmúlt hónapban a 
Spencer Magic Hill Band koncer-
tezett a Csókakői Vár alatt. A Vár-
barátok Társasága megemlékezett a 
Várkápolnában a vár védőszentjéről 
Brindisi Szent Lőrincről, amit aztán 
a Nagy-Magyarország téren egy nyílt 
nap követett, ahol lehetett íjászkodni, 
fegyvert forgatni is. A Csókakört 
Trail Futóverseny kalandos éjszakai 
futása is folytatódott júliusban, ahol 

megjelentek a Star Wars 501-es légi-
ójának tagjai is a kicsik és a nagyok 
örömére. A Csókakői Barkócaberke-
nye Néptánccsoport is kiveszi részét 
a rendezvényekből, hiszen augusz-
tus 27-én és augusztus 28-án a II. 
Barkócaberkenye Néptáncfesztivált 
rendeznek a vár alatti Előadó téren. 
A néptáncfesztivált követi a XXIII. 
Csókakői Várjátékok, amit az önkor-
mányzat szeptember 2-án, szeptem-
ber 3-án és szeptember 4-én rendez-
nek meg. A tervek szerint szeptem-
ber 2-án pénteken érkezik hozzánk a 
VIKING Zenekar a 40 éves fennál-
lásuk ünneplésével, ahol fergeteges 
Viking buli keretében tartják meg a 
születésnapjukat. A Viking buli kü-
lönlegessége, hogy a zenekar összes 
korábbi tagja is fellép a koncerten, 
és a különböző felállásokkal idézi fel 
az elmúlt évtizedeket Csókakő mél-
tán híres rockzenekara.Szeptember 
4-én szombaton Csókakőre érkeznek 

a lengyel lovagok, s természetesen 
itt lesznek a hazai magyar csapata-
ink is a Magyar Királyi Kardforga-
tók rendje, és a Bence Tamás kontur 
által vezetett I. András Lovagrend is, 
valamint a törökök sem maradhatnak 
le, hiszen a csősziek is felvonulnak a 
Csókakői Várba. Díszmenetet tarta-
nak a Csókakői Várbarátok Lovagi 
Tagozata, és a Szent Donát Borrend 
borlovagjai is, és a várszínpadon 
lovagavatás is lesz. Természetesen 
lesz ágyúzás, bajvívás, íjászat, tű-
zijáték, számos kulturális esemény, 
sztárfellépők, és este EVM buli 
hajnalig. Vasárnap szeptember 4-én 
megesszük, megisszuk ami marad, a 
gyerekeknek lesz számos ingyenes 
program, ugrálóvár, népifajátékok. 
Szeretettel várunk mindenkit a ren-
dezvényeinkre!

Csókakő, 2022. július 25.
Fűrész György Csókakő 

polgármestere
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CSÓKAKŐI BOROK A VERSE-
NYEKEN

A vészhelyzet miatt elmaradtak 
2020-ban és 2021-ben a borversenyek, 
illetve 2020-ban csak egy verseny a Móri 
Református Borverseny került megren-
dezésre. A borversenyeken szakmai zsű-
ri vizsgálja meg a borokat, és minősítést 
adnak a gazdáknak. A bormustra mellett 
a legfontosabb minősítő fórum a borver-
seny. A gazdák egyfajta képet kapnak 
arról, hogy boraik a borvidéken milyen 
szinten vannak, így mindenki várta már, 
hogy 2022-ben a vírushelyzet visszaszo-
rulásával meginduljon ezen a téren is a 
vérkeringés, és górcső alá vegyék a gaz-
dák borait a szakértők. 

A versenyre nevezett boroknál mi a 
Szent Donát Borrend tagjai a helyi ter-
melésű borvidéki borokat kísérjük figye-
lemmel, a helyi gazdákét, tagjainkét és 
azokét a bortermelőkét, akik csókakői 
alapanyagból dolgoznak, hiszen tudjuk, 
hogy vannak móri pincészetek is, akik 
itt termelik meg a szőlőt a boraikhoz. 
Sajnos az elmúlt évtizedek tapasztala-
ta az, hogy egyre többen felhagynak a 
szőlőtermesztéssel és a borkészítéssel, 
a fiatalok nehezen, vagy egyáltalán nem 
veszik át az ősi tradíciót, s híres borokat 
termelő családi pincészetek szűntek meg 
az elmúlt években. A borkészítés meg-
szűnése mennyiségi csökkenéshez veze-
tett az elmúlt időszakban, ugyanakkor a 
borminták alapján elmondható, hogy a 
minőség sokat javult.

Az idei évben tehát elindult újra az 
élet a borversenyek területén, s az egyik 
ilyen fontos versenye a helyi gazdáknak 
és a Szent Donát Borrendnek is, a Móri 
Református Borverseny, amit 2022. feb-
ruár 26-án rendeztek meg. A borverseny 
főszervezője: Szili Sándor borlovagunk, 
aki nem csak szervezi, hanem be is ne-
vezi a borait a versenybe. A versenyekre 
egyébként az idén a gazdák főként 2020-
as és 2021-es évjáratú borokat neveztek 
be, tíz borosgazda vett részt a versenyen 
tőlünk. A 2020-as évjáratú borok gyakori 
jelenléte a versenyeken annak is köszön-

hető volt, hogy sajnos 2021-ben elma-
radtak a versenyek, így a gazdák ebben 
az évben megmérettették a 2020-as bo-
raikat is, mármint azokat, amikből még 
volt annyi, hogy érdemes legyen meg-
versenyeztetni. Csókakőről a következő 
eredményeket érték el a gazdák: Fűrész 
György Generosa 2020 ezüstérem: 82.25 
pont, Galambos Pince 2021 Királyleány-
ka ezüstérem: 81 pont. Fűrész György 
Generosa 2021 ezüstérem: 74 pont, 
Kaiser Tibor Vegyes Fehér 2021 bronz-
érem: 70.25. Kaiser Tibor Tramini 2021 
bronzérem: 69.25 pont, Lőrincz Ottó 
Vegyes Fehér 2021 bronzérem: 67.75. 
Palocsai Jenő Bianca 2020 bronzérem: 
66.5 pont, Palocsainé Fűrész Éva Vegyes 
Fehér 2020 bronzérem: 65.5 pont. Fű-
rész György Ezerjó 2021 oklevél: 60.75 
pont, Palocsai Jenő Ezerjó 2020 oklevél: 
58.25 pont. Lőrincz Dávid Kékfrankos 
Rosé 2021 oklevél: 58 pont. Csókakő 
borai három ezüstérmet, öt bronzérmet 
és négy oklevelet szereztek az év első 
versenyén. A borlovagjaink borai a kö-
vetkező eredményeket érték el, Söréd-
ről, Zámolyról és Mórról készült borokat 
vittek a gazdák: Keszi Tamás Savignon 
Blanc 2021 arany érem: 96.5 pont, Szili 
Sándor és Fiai Pincészet Ezerjó Ürmös 
2007 arany érem: 96 pont. Takács Pin-
ce Kékfrankos 2020 arany érem: 90.25 
pont, Szili Sándor és Fiai Pincészet 
Chardonnay 2020 arany érem: 89.25 
pont. Takács Pince Rizling Szilváni 2021 
arany érem: 89 pont, Szili Sándor és Fiai 
Pincészet Rajnai Rizling 2021 arany 
érem: 86.5 pont. Takács Pince Olaszriz-
ling 2021 arany érem: 86.25 pont, Keszi 
Tamás Ezerjó ezüstérem: 85.75 pont. 
Takács Pince Rozingó 2021 ezüstérem: 
82.25 pont, Takács Pince Otonel Musko-
tály 2021 bronzérem: 72.5 pont. Takács 
Pince Ezerjó 2020 bronzérem: 71 pont, 
Szili Sándor és Fiai Pincészet Cuveé 
2021 oklevél: 63.75 pont, Szili Sándor 
és Fiai Pincészet Zweigelt Rosé 2021 
oklevél: 61 pont. A Szent Donát Borrend 
tagjai hét arany érmet, két ezüstérmet, 
két bronzérmet és két oklevelet hoztak 
el a versenyről. A Szent Donát Borrend 
és Csókakő összesített éremtábláza-
ta Móri Református Borversenyről: 

arany érem: 7 db, ezüstérem: 5 db, 
bronzérem: 7db, oklevél: 6 db.

A Csókakői Borversenyre 2022. áp-
rilis 8-án került sor, ahová 47 mintát ne-
veztek be a gazdák. Ez a verseny a csó-
kakői gazdák és a Szent Donát Borrend 
borosgazdáinak igazi seregszemléje. Az 
idei évben szép számú minta érkezett, 
összesen 23 gazda vett részt a meg-
mérettetésen. Csókakőről a következő 
eredményeket érték el a gazdák: Rostási-
Balogh Szilvia Ezerjó-Rajnai Rizling 
Cuveé 2021 arany érem: 88 pont. Fű-
rész Pincészet Bianca 2020 arany érem: 
87 pont, Kis Miklós Ezerjó 2021 arany 
érem: 87 pont. Fűrész Pincészet Ezerjó 
2021 ezüstérem: 86 pont, Fűrész Pincé-
szet Generosa 2020 ezüstérem: 85 pont, 
Fűrész Pincészet Ezerjó 2020 ezüstérem: 
84.4 pont. Fűrész Pincészet Generosa 
2021 ezüstérem: 83.4 pont, Kisné Né-
meth Ibolya Tramini 2021 ezüstérem: 
81 pont, Fűrész Pincészet Vegyes Fehér 
2020 bronzérem: 75.2 pont. Horváth 
Csaba Vegyes Fehér 2021 bronzérem: 
70.2 pont, Kis Miklós Tramini 2019 
bronzérem: 67.4 pont. Háhn Mihály 
Ezerjó 2021 bronzérem: 65.4 pont, Taj-
ti Gábor Savignon 2021 oklevél: 59.8 
pont, Kis Miklós Sárgamuskotály 2019 
oklevél: 58.2 pont, Horváth Csaba Szür-
kebarát 2021 oklevél: 56.4 pont, Kaiser 
Tibor Tramini 2021 oklevél: 56.4 pont. 
Csókakő borai három arany érmet, öt 
ezüstérmet, négy bronzérmet és négy 
oklevelet szereztek a Csókakői Borver-

Borrendi Hírek
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senyen. A Szent Donát borlovagok és 
tagok borai a következő eredményeket 
érték el: Lincz Családi Pincészet Ezer-
jó 2021 arany érem: 91 pont. Keszi Ta-
más Ezerjó 2021 arany érem: 87,4 pont, 
Lincz Családi Pincészet Merlot Rosé 
2021 arany érem: 87.4 pont. Takács 
József Cabernet Savignon Rosé 2021 
ezüstérem: 82.8 pont, Eisenberger Pin-
ce Királyleányka 2021 ezüstérem: 82.4 
pont. Visegrádi József Vegyes Fehér 
2021 ezüstérem: 82.2 pont, Keszi Tamás 
Kékfrankos Rosé 2021 ezüstérem: 82.2 
pont. Szili Sándor Cuveé 2021 ezüst-
érem: 81.2 pont, Lincz Családi Pincészet 
Generosa 2021 ezüstérem: 79.4 pont. 
Takács József Merlot Rosé 2021 ezüst-
érem: 76.8 pont, Takács József Merlot 
2021 ezüstérem: 76.4 pont. Pisch Ist-
ván Chardonnay 2021 bronzérem: 75 
pont, Lakatos István Chardonnay 2021 
bronzérem: 74.4 pont. Visegrádi József 
Chardonnay 2021 bronzérem: 73.8 pont, 
Eisenberger Pince Kékfrankos Rosé 
2021 bronzérem: 71.8 pont. Keszi Tamás 
Zengő Habzóbor 2021 bronz érem: 71.4 
pont, Eisenberger Pince Ezerjó Fahor-
dós 2019 bronz érem: 70.6 pont, Takács 
József Cabernet Sauvignon 2020 bronz 
érem: 69.4 pont.Takács József Ezerjó 
2021 bronzérem: 65 pont, Szili Sán-
dor Chardonnay 2020 bronzérem: 64.8 
pont, Szili Sándor Ezerjó 2021 oklevél: 
59.4 pont. A Szent Donát Borrend tag-
jai: három aranyat, nyolc ezüstöt, kilenc 
bronzérmet és egy oklevelet szereztek a 
Csókakői Borversenyen. A Szent Donát 
Borrend és Csókakő összesített érem-
táblázata a Csókakői Borversenyről: 
arany érem: 6 db, ezüstérem: 13 db, 
bronzérem: 13 db, oklevél: 5 db.

A Móri Szent György Napi Borvi-
déki Borversenyt 2022. április 22-én 
rendezték meg Móron, ahol csókakői 
borokat is lehetett kóstolni, mivel három 
gazda vállalta a megmérettetés a rangos 
borvidéki versenyen. A borversenyen a 
következő eredmények születtek: Fűrész 
Pincészet Ezerjó 2021 arany érem: 87 
pont és BASF különdíj, Galambos Pin-
ce Királyleányka 2021 ezüstérem: 83.8 
pont. Kis Miklós Tramini 2021 ezüst-
érem: 82.8 pont, Fűrész Pincészet Ezerjó 
2020 ezüstérem: 82.2 pont, Fűrész Pin-
cészet Generosa 2020 ezüstérem: 78.8 
pont. Fűrész Pincészet Bianca 2020 

ezüstérem: 76.6 pont, Kis Miklós Ezerjó 
2021 bronzérem: 75.2 pont, Fűrész Pin-
cészet Generosa 2021 bronzérem 73.6 
pont.Kis Miklós Sárgamuskotály Késői 
Szüret 2015 bronz érem: 70 pont, Kis 
Miklós Tramini Késői Szüret 2011 okle-
vél: 50 pont, Kis Miklós Sárgamuskotály 
Késői Szüret 2019 oklevél: 50 pont, Kis 
Miklós Töppedt Szőlős 2019 oklevél: 
50 pont. Csókakő borai a Móri Borver-
senyen: egy arany érmet, ötezüstérmet, 
három bronzérmet, három oklevelet és 
egy külön díjat szereztek. A borlova-
gok és tagjaink közül öten neveztek be 
a Móri Borversenybe. A Szent Donát 
Borrend tagjai és borlovagjai a követke-
ző eredményeket érték el Móron: Lincz 
István Ezerjó 2018 arany érem: 87 pont, 
Lincz István Királyleányka-Rajnai Riz-
ling Cuveé 2021 ezüstérem: 85.6 pont. 
Takács Pince Kékfrankos 2021 ezüst-
érem: 85.6 pont, Takács Pince Ottonel 
Muskotály Gyöngyözőbor ezüstérem: 
84 pont, Takács Pince Olaszrizling 2021 
ezüstérem: 83.4 pont. Takács Pince Riz-
lingszilváni 2021 ezüs érem: 83.4 pont. 
Förhécz Sándor István Ezerjó 2021 
ezüstérem: 83.2 pont, Takács Pince 
Kékfrankos Rosé 2021 ezüstérem: 83.2 
pont. Förhécz Sándor István Rajnai Riz-
ling 2021 ezüstérem: 82.8 pont, Förhécz 
Sándor István Cabernet Sauvignon Rosé 
2021 ezüstérem: 81.8 pont. Eisenberger 
Pince Ezerjó 2021 ezüstérem: 81.6 pont, 
Eisenberger Pince Királyleányka 2021 
ezüstérem: 81.2 pont.Szili Sándor Le-
ányka 2020 bronzérem: 75.8 pont, Lincz 
István Cserszegi Fűszeres 2021 bronz-
érem: 71 pont. A Szent Donát Borrend-
hez kapcsolódó boros gazdák a követ-
kező eredményt érték el: egy arany, ti-
zenegy ezüst és két bronzérmet vihettek 
haza. A Szent Donát Borrend és Csó-
kakő összesített éremtáblázata a Móri 
Szent György Napi Borvidéki Borver-
senyről: arany érem: 2 db, ezüstérem: 
16 db, bronzérem: 13 db, oklevél: 3 db 
és egy különdíj.

A sörédiek 2022. május 28-án ren-
dezték meg a Sörédi Ezerjó és Gyer-
mekei Borversenyt, ahol öt csókakői 
borosgazda vállalta a megmérettetést. 
A Sörédi Ezerjó és Gyermekei Borver-
senyen a következő eredményeket értük 
el: Fűrész György Generosa 2021 ezüst-
érem: 82.2 pont. Háhn Mihály Ezer-

jó 2021 ezüstérem: 81.6 pont. Fűrész 
György Ezerjó 2021 ezüstérem: 79.6 
pont, Rostási-Szabó Pince Ezerjó 2021 
ezüstérem: 78.6 pont, Tomcsik Bence 
Ezerjó 2021 ezüstérem: 76 pont, Szeg-
letes Gyula Ezerjó 2021 oklevél: 57.4 
pont. Csókakő a következő eredménye-
ket könyvelhette el: öt ezüstérem és egy 
oklevél. Természetesen a Szent Donát 
Borrend borlovagjai, boros gazdáiis részt 
vettek a versenyen, s a következő ered-
mények születtek: Keszi Tamás Ezerjó 
2021 aranyérem: 87.8 pont, Eisenberger 
Pince Ezerjó 2021 ezüstérem: 83.8 pont. 
Förhécz Családi Pince Ezerjó 2021 
ezüstérem: 82.2 pont, Keszi Tamás Zenit 
2021 ezüstérem: 80.4 pont. Keszi Tamás 
Zengő 2021 ezüstérem: 80.4 pont, Sza-
bó Imre Generosa 2021 ezüstérem: 78.4 
pont. Takács Pince Ezerjó 2021 ezüst-
érem: 76.2 pont ezüstérem, Lincz Pince 
Ezerjó 2021 bronzérem: 68.8 pont. Egy 
kicsit szigorúnak találtuk a bizottságot, 
hiszen 90 pont fölé a bírálók egy bormin-
tát sem vittek fel a pontozásnál, de ettől 
függetlenül is megállták az ellenszélben 
a boraink a helyüket. A Szent Donát Bor-
rend tagjai a következő eredményt érték 
el: egy aranyérem, hét ezüstérem, egy 
bronzérem. A Szent Donát Borrend és 
Csókakő összesített éremtáblázata a 
Sörédi Ezerjó és Gyermekei Borver-
senyről: arany érem: 1 db, ezüstérem: 
12 db, bronzérem: 1 db, oklevél: 1 db.

Elmondhatjuk, hogy a csókakői gaz-
dák és a Szent Donát Borrend köteléké-
be tartozó borosgazdák, borászok szép 
eredményeket értek el a versenyeken. 
Csókakőről összesen 16 gazda nevezett 
be a különböző versenyekre, a Szent 
Donát Borrend kötelékéből pedig 10-
en vállalták a megmérettetést. A Szent 
Donát Borrend és Csókakő összesített 
éremtáblázata a az idei borversenyek-
ről: arany érem: 16 db, ezüst érem: 
46 db, bronz érem: 34 db, oklevél: 15 
db. A termelőknek, borosgazdáknak 
az elért eredményekhez gratulálunk!  
A borokat 2022. augusztus 7-én vasár-
nap 11 órakor Szent Donát búcsúján 
beszenteli az egyház. Várunk minden-
kit a Szent Donát Búcsúra, és várjuk 
a boraikat is a gazdáknak a borszen-
telésre! 

Csókakő, 2022. július 26.                                                 
Fűrész György Szent Donát Borrend



4   XXVI. évfolyam 08. szám

Móri borvidék – az Ezerjó hazája
Szőlő növényvédelmi előrejelzés a móri borvidék szőlőtermesztői számára
2022.07.15.
Fenológiai stádium: Bogyónövekedés, fürtzárósás előtt
Az elmúlt két hétben az alábbiak szerint alakultak a hőmérsékleti és csapadék 

viszonyok a borvidéken:

ültetvényrészekben van jelen. Gyakori-
sága nem nevezhető veszélyesnek. Ahol 
jelen van a betegség tünete, ott várható 
a lombozaton való késői felszaporodása.

A gombaölő szeres kezelésekkel nem 
kell kapkodni, gyakorlatilag jelen kö-
rülmények között akár indokolatlannak 
is nevezhetjük a permetezést. Legtöbb 
fajta esetében az javasolható, hogy már 
a zárópermetezésre készüljünk, vagyis 
az élelmezésegészségügyi várakozási 
idő figyelembevételével próbáljuk meg 
a várható szüret időpontjához igazítani 
az utolsó kezelést. Peronoszpóra ellen 
rézkészítmény legyen a tankkeverékben 
(é.v.i.: 21 nap), lisztharmat ellen pedig 
elegendő a kén. A rézkészítmények ada-
golásánál az engedélyokiratban szereplő 
alacsonyabb dózis alkalmazása elegen-
dő. A kén alkalmazását 1%-os koncent-
rációban javaslom.

A szőlőmolyok rajzása teljesen leállt, 
ellenük védekezni jelenleg nem indokolt.

A gyomnövények fejlődése is vissza-
fogott a vízhiány következtében, de azért 

sok helyen látni parlagfüvet. Ez ellen a 
gyomnövény ellen kötelező a védekezés. 
Lehetőleg még a virágzása előtt tegyük 
meg ellene a szükséges intézkedést.

Ami miatt leginkább érdemes elin-
dítani a permetezőgépeket, az a lomb-
trágyázás. A rendkívüli csapadékhiány 
miatt tulajdonképpen nem beszélhe-
tünk talajoldatról, ahonnan a növények 
fel tudnák venni a számukra szükséges 
tápanyagokat. Ilyen helyzetben kiemelt 
jelentősége van a levélen keresztüli trá-
gyázásnak. Lehetőség szerint a komplex, 
több tápelemet tartalmazó lombtrágyá-
kat részesítsük előnyben. Az úgyneve-
zett biostimulátorok, a bennük található 
szerves anyagoknak köszönhetően csök-
kenthetik a szárazság okozta stressz ha-
tását. Ezek mellett jelentős szerepe lehet 
a kálium (kálium-nitrát) levélen keresz-
tüli kijuttatásának. A kálium segít opti-
malizálni a növény vízgazdálkodását, és 
csökkenti a párologtatást. Jó kálium-el-
látás mellett 20-30 %-kal kisebb a víz-
fogyasztás.

Mukli Dániel
növényvédelmi szakirányító

Hegyközségi Hírek

 06.30-07.13.  Kétheti átlaghőmérséklet (oC)  Csapadékösszeg (mm)

 Csákberény 21,5 7,6
 Csókakő 21,8 7
 Mór      21,3 9,6
 Zámoly   21,3 5,4

Sajnos nem a növényvédelmi prob-
lémák jelentik a legnagyobb gondot a 
borvidék ültetvényeiben. Meglátásom 
szerint olyan mértékű szárazságtól szen-
ved a szőlő, ami már a termésmennyisé-
gére és a minőségére is kihatással lesz. A 
fenti táblázatban látható csapadékadatok 
tulajdonképpen a nullával egyenlőek. 
A kevés nedvesség is gyorsan semmivé 
lett a rendkívül magas hőmérséklet és az 
erős légmozgás miatt. Az utóbbi napok-
ban tapasztalható „forró” szelek egyálta-
lán nem kedveztek a kórokozóknak, de 
sajnos a szőlő is megsínyli a hatásukat.

Itt-ott lehet találkozni levélen pero-
noszpóra foltokkal, de jellemzően azok-
ban az ültetvényekben, ahol nem volt 
permetezés. A jelenlegi időjárási körül-
mények között nem kell tartanunk a kór-
okozó további fertőzéseitől.

A lisztharmat előfordulása már va-
lamivel gyakoribb, de ez a betegség is 
elsősorban a kifejezetten érzékeny faj-
tákban (Chardonnay) és a kórokozó szá-
mára különösen kedvező mikroklímájú 

Honvédelmi Hírek

Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem 
Újra várják a jelentkezőket Ön-

kéntes Katonai Szolgálatra a Magyar 
Honvédség toborzóirodáiban. A ta-
valy őszi pilot programba mintegy 
ötszázan kerültek be, többen azóta is 
a seregben szolgálnak.

Az első két hónapban a tartalékos 
katonák alapkiképzésen vesznek részt, 
majd a második, négyhónapos ciklus-

ban több opció közül is választhatnak. 
Lehetőségük van a lakhelyükhöz közeli 
tartalékos szervezetnél maradni, átszer-
ződhetnek más szolgálati formára, vagy 
kérhetik, hogy kiképzésükspeciális te-
rületen folytatódjon. Ha a szakkiképzés 
mellett döntenek, fizetésük a minden-
kori minimálbérről a garantált bérmini-
mumra emelkedik, mely jelenleg bruttó 
260 ezer Ft. 

A szeptember 5-én induló kiképzé-
sek a tervek szerint az ország valameny-
nyi megyéjében és Budapesten is meg-
kezdődnek. A felkészítés alappillére a 
mindennapos katonai testnevelés, me-
lyet fizikai állapotfelmérés előz meg. A 
résztvevők harcászatot, közelharcot és 
térképészet tanulnak, megismerkednek 
a szolgálati szabályzattal, részt vesznek 
lőkiképzésen és alaki foglalkozásokon 
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egyaránt. Aki úgy dönt, kipróbálná magát műveleti felada-
tokat ellátó csapatnál, ejtőernyős-, búvár- vagy speciális lö-
vész kiképzést is kaphat, de megtanulhat harcjárművet vagy 
munkagépet vezetni is. 

A program rugalmas: bármikor megszakítható, de újabb 
hat hónappal meg is lehet hosszabbítani. Aki pedig több 
évig katonaként szolgálna, dönthet a szerződéses, a műve-
leti tartalékos vagy a területvédelmi tartalékos szolgálati 
formák mellett. Egy korábbi interjúban Sándor Zsolt altá-
bornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese 
így fogalmazott: „ha hat hónap után az illető leszerel, akkor 
is nő a kiképzett tartalékosként nyilvántartott magyar ál-
lampolgárok száma, ha pedig szerződéses katonaként vagy 
területvédelmi tartalékosként szolgál tovább, akkor megint 
bővült a Magyar Honvédség képessége.”

Elsősorban olyan fiatalokra számítanak, akik egy ideig 
szüneteltetik tanulmányaikat, és erre az időre stabil meg-
élhetést keresnek. Ez a szolgálati forma ugródeszka lehet 
a felsőoktatásba, hiszen a féléves szolgálatért akár 32-, az 
egyéves szolgálatért akár 64 többletpont is járhat.  

Valamennyi 18 és 65 év közötti magyar állampolgár 
jelentkezését várják, aki rendelkezik bejelentett belföldi la-
kóhellyel, erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános 
iskolai végzettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és 
pszichológiai vizsgálat előzi meg. Jelentkezni legkésőbb 
augusztus 15-ig lehet a megyeszékhelyek toborzóirodáiban, 
az iranyasereg.hu oldalon

https://iranyasereg.hu/jelentkezes-oksz/, 
vagy az onlinetoborzo@mil.hu címen.

Polgárőr Hírek

Besurranó tolvaj a házunkban!!!

Jó célpontok vagyunk? Mit lát a be-
surranó tolvaj?

Nem kell sötét éjszakának lennie 
ahhoz, hogy megfosszanak minket az 
értékeinktől, miközben otthon tartózko-
dunk.

 Egy besurranó tolvaj az esetek nagy 
részében nem megtervezetten hatol be 
egy előzetesen megfigyelt házba, ha-
nem a környéket járva szemlélődik és 
csak egy alkalmas pillanatra vár. 

Mint polgárőr összegyűjtöttem pár 
ellenőrző kérdést, amit érdemes átgon-
dolnunk.

A továbbiakban szükség lesz egy 
üres lapra és egy tollra,  ha az alábbi 
kérdésekre! a legtöbb válasz igen, ér-
demes nagyobb odafigyelést fordítanod 

értékeid védelme érdekében:
Kertes házban, külterületen vagy 

földszinti- alsó szinti lakásban laksz?
Gyakran szellőzteted a házat (tárt 

ablakok, nyitva hagyott bejárati vagy 
erkélyajtó)?

Szoktad felügyelet nélkül hagyni a 
nyitott nyílászárókat (pl. kimész a kert-
be, míg nyitva a ház)?

Napközben vagy este folyamatosan 
nyitva van az ablak?

Nyílt területen parkolsz?
Ha kertben parkolsz, mindig bezá-

rod az autót?
A bejárati ajtó közelében teszed le a 

kocsi kulcsot, lakáskulcsot, pénztárcát?
Kulcsra zárás nélkül csak kilincs-

re zárva tartod az ajtót, amikor otthon 
vagy?

Könnyen belátni kintről a házba (pl. 
a nappaliba, hálószobába, ahol nagyobb 
értékek vannak)?

A válaszok fényében érdemes át-
gondolni, vajon mindent megteszünk-e 
azért, hogy megelőzzük a bajt? A besur-
ranó tolvajlás, szerencsére, odafigyelés-
sel megelőzhető. Lássuk, mit érdemes 
tudni a besurranó tolvajokról és azt, ho-
gyan védekezhetünk ellenük!

Mit kell tudnunk a tolvajokról?
A betöréssel ellentétben a besurranó 

tolvajok nem feszegetnek zárakat, nem 
törnek be autó üvegeket és nem figyelik 
meg sokáig a célpontul kiszemelt he-
lyeket. Általában egyedül dolgoznak és 
nem este, hanem fényes nappal osonnak 
be a házakba és könnyen megszerezhető 
értékeket lopnak el. Az esetek nagy ré-
szében alig egy percet tartózkodnak az 
épületben, a társasházakból javarészt az 
előszobában található értékeket viszik 



6   XXVI. évfolyam 08. szám

el (kulcsok, pénztárca), míg a kertes 
házaknál a konyha asztalról lopnak – 
feltéve, ha oda pakoljuk le a dolgainkat. 
Ha éjszaka jutnak be a házba, akár még 
a hálószobában is megfordulhatnak míg 
a lakók alszanak.

TIPP!
Az emeletes kertes házban élők kü-

lönösen figyeljenek az ajtók, ablakok 
zárására, főleg, ha a hálószobák mind 
az emeleten találhatók. Gyakran köny-
nyű célpont egy ilyen otthon, hisz míg 
fent alszik a család, az alsó szint összes 
elektronikus berendezését, értékeit el-
szállíthatják a tolvajok egy besurranás 
alkalmával.

Mit tehetünk a besurranás kivédése 
érdekében?

Zárjunk mindent kulccsal. Az első 
és legfontosabb dolog az ajtók és kapuk 
(még a kerti kiskapu is!) kulcsra zárása 
minden alkalommal. Talán időigényes-
nek és feleslegesnek tűnik ez az elővi-
gyázatosság akkor, amikor csak a kert-
be megyünk ki, de sokszor épp ennyin 
múlik, hogy a mi házunkat szemelik-e 
ki vagy sem.

Ne feledkezzünk meg az ablakokról 
sem. Az ablakokat ne hagyjuk órákon 
keresztül felügyelet nélkül nyitva. Ha 
feltétlenül szükséges, hagyjuk csak bu-
kóra engedve. Társasházi földszinti és 
alsó szinti lakásunk ablakaira szereltes-
sünk rácsot.

Autónkat, még ha a kertben vagy 
garázsban áll is, zárjuk le. Emellett pe-
dig ne tartsuk könnyen megtalálható he-
lyen, a bejárati ajtó közelében a slussz-
kulcsot sem.

Bankkártyát, készpénzt, ékszereket, 
értékes elektronikus berendezéseket 
soha ne hagyjuk jól látható helyen, kü-
lönösen a bejárati ajtók közelében ne!

Apropó bankkártya: ne ragasszuk 
ki, vagy tartsuk a bankkártya tokjában a 
PIN kódunkat egy cetlin. Inkább jegyez-
zük fel a telefonunkba egy számunkra 
megjegyezhető név alá, egy fiktív tele-
fonszám számjegyei közé beillesztve. 
Megtehetjük azt is, hogy a bankkártyára 
helytelen PIN kódot írunk fel, így a tol-
vaj többszöri sikertelen próbálkozására 
le fogja tiltani a bank.

Szereltessünk fel riasztórendszert, 
vagy feltűnő helyre biztonsági kamerát. 

Ha pénztárcánk nem enged meg drá-
gább eszközöket, mutatunk pár költség-
hatékony trükköt itt.

Riasztó vásárlás esetén: van „ott-
honmaradó élesítési funkció” benne? 
Keressünk olyan riasztót, amelyen be-
állítható ez a funkció, így míg otthon 
tartózkodunk, az éppen nem használt 
területeket, melléképületet, kertet, ka-
pubeállót külön beriaszthatjuk.

Lánc az ajtón. Magyarországon ke-
vésbé elterjedt, a filmekből mégis talán 
mindenki ismeri az ajtóra szerelt láncos 
zárat, amely megakadályozza az ajtó 
teljes kinyitását. Egy ilyen zár már 500-
1500 forintért is kapható. Érdemes per-
sze erősebb fajtát választani.

Legyünk bizalmatlanok az idege-
nekkel szemben, akik kapunkon, ajtón-
kon csengetnek és különböző ürügyek-
kel bebocsátást kérnek.

Vizsgáljuk felül a lakásbiztosításun-
kat. Hogy miért? Mert megeshet, hogy 
meglévő szerződésünk nem tartalmazza 
a besurranó tolvajok elleni védelmet, 
vagy biztosításunk kevesebb kiegé-
szítővel rendelkezik, mint szeretnénk. 
Gyakran előfordul az is, hogy egy ház-
felújítás, nagyobb értékű bútor, elekt-
ronikai eszköz stb. vásárlásakor nem 
kalkulálnak új lakásbiztosítási díjat, 
pedig az ingatlan és ingóságok értéke 
megnövekedett. Így történhet meg az, 
hogy meglévő lakásbiztosításunk már 
nem nyújt elegendő védelmet ottho-
nunk számára.

A kutya jelez. Jó, ha ugatós házi 
kedvencet tartunk, de azzal érdemes 
tisztában lennünk, hogy a kutya sem 
fog megóvni minket egy komolyabb 
betöréstől, a besurranó tolvajok ellen 
viszont hatásos lehet.

Ha mégis beengedtünk egy idegent 
a házba: ha már bent van az illető, ne 
engedjük be az előszobán belülre és 
kérjünk tőle igazolványt. A szerelők-
nek, üzletkötőknek rendelkezniük kell 
hivatalos irattal, amit felmutathatnak, 
ha felkeresnek valakit otthonukban.

Megtévesztés: ál-szerelő/leolvasó, 
„unokázós csalók”

Érdemes külön beszélni erről a csa-
lás-fajtáról, hisz országszerte előforduló 
trükkről van szó, ami főleg az idős kor-
osztály jóhiszeműségére épül. A csalás 
során az elkövető általában telefonon éri 
el az idős áldozatot és vagy rokonnak, 

vagy az unoka barátjának kiadva magát 
elhiteti vele, hogy baleset szenvedett/
okozott vagy bajba került és azonnal 
pénzre van szüksége. Előfordul, hogy 
az idős lakót kicsalják az otthonából is, 
így míg ő pénzt vesz fel, bankba megy, 
kirabolják a házát. (Ez már betörésnek 
számít, nem besurranásnak.)

Másik esetben a tolvaj személyesen 
jelenik meg az ajtóban szerelőnek, ügy-
intézőnek adva ki magát. Ekkor, a házba 
bejutás után „jobb esetben” csak az elől 
hagyott értékeket csenik el, rosszabb 
esetben viszont sérülést is okozhatnak 
az áldozatnak.

Hogyan készítsük fel idős szülein-
ket, nagyszüleinket az unokázós csalás 
kivédésére?

Érdemes idős szeretteinkkel átbe-
szélni ezt a témát, sőt, otthonába kira-
gasztani egy rövid emlékeztető anyagot 
a főbb pontokkal:

Egy ilyen hívás után mindig bizo-
nyosodjanak meg a hívás tartalmának 
valódiságáról. Hívják fel az érintett ro-
kont, hogy tényleg valós-e az esemény 
vele kapcsolatban.

Ha nem sikerül elérni a rokont és 
megismétlődik a pénzkérő hívás, kérje-
nek pár óra türelmi időt. Semmiképp ne 
teljesítsék azonnal a követelést.

Írják le hívást követően közvetle-
nül, hogy miről beszélt a telefonáló, mit 
kért. A hívás után már könnyű elfelejte-
ni a részleteket és a kétségbeesés köny-
nyen elfedi a felmerülő gyanút.

Ha gyanúsnak találják az esetet, hív-
ják a 112-es segélyhívó számot. 

És természetesen A polgárőrséget is 
lehet hívni a 06204577427-es telefon-
számon.

Forró nyomon akár pár óra alatt is 
kézre keríthetik az ilyen csalókat.

Családtagként sűrűn figyelmeztes-
sük idős hozzátartozóinkat a veszélyek-
re és tudatosítsuk bennük azt is, hogy 
sok ember között ne meséljenek magán-
életükről, különben olyanok is fültanúi 
lehetnek, akik ezzel visszaélnek.

Csókakő, 2022. július 25.
Fináncz Imre 

polgárőr
+36704298037
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Tűzgyújtási tilalom
Lassan mondjuk, hogy mindenki 

megértse! MÁR, 2022. július másodi-
kától, azaz szombattól. Nem! Szabad! 
Tüzet! Gyújtani! Sehol! 

Országos tűzgyújtási tilalom lépett 
életbe 2022. július 2-tól!

Az aktuális tűzgyújtási tilalom-
ról és a tűzgyújtási szabályokról 
az www.erdotuz.hu vagy a www.
katasztrofavedelem.hu honlapon el-
helyezett térképen tájékozódhatnak a 
kedves Csókakői Hírek olvasók!

Tájékozatjuk az erdőgazdálko-
dókat és az erdőlátogatókat, hogy az 
erdőtörvény 2017. szeptember 1-én 
hatályba lépett módosítása alapján 
a tűzgyújtási tilalom közzétételének 
rendje megváltozott!

A tűzgyújtási tilalom ettől az idő-
ponttól kezdve nem miniszteri vagy er-
dészeti hatósági határozatban kerül ki-
hirdetésre, hanem a fokozott tűzveszély 
időszakának területi meghatározásá-
val és közzétételével.

Fokozott tűzveszély időszaka az 
ország teljes területére, illetve megye 
vagy település területére vonatkozóan 
kerül közzétételre. A fokozott tűzveszély 
időszakának meghatározásáról és a la-
kosság erről történő tájékoztatásáról a 
katasztrófavédelem központi szervének 
bevonásával az erdőgazdálkodásért fe-
lelős miniszter gondoskodik a NÉBIH 
hivatalos oldalain megjelenített térkép 
és tájékoztató útján.

Fokozott tűzveszély időszakában ti-
los tüzet gyújtani a külterületi ingatla-
nokon fekvő erdőkben és fásításokban, 

valamint azok 200 méteres körzetében.
Ide kell érteni a tűzgyújtási tilalom 

térképen jelölt területeken található tűz-
rakó helyeket, a vasút és közút menti 
fásításokat, valamint a parlag és gazége-
tést is.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket 
megszegi bírsággal sújtható!

A térkép piros színnel mutatja a meg-
tekintés napján hatályban lévő tűzgyúj-
tási tilalmat. A nem színezett poligonok 
területén nincs hatályban tilalom. A tér-
kép minden nap 0 óra 1 perckor automa-
tikusan frissül.

A fokozott tűzveszély időszakának 
kihirdetése és visszavonása a meteoroló-
giai körülményektől, az erdőben találha-
tó élő és holt biomassza szárazságától és 
a keletkezett tüzek gyakoriságától függ.

Fokozott tűzveszély időszakában az 
erdőgazdálkodó az erdőbe való belépést 
és az ott tartózkodást korlátozhatja, il-
letve megtilthatja. A korlátozás időtarta-
ma a 6 hónapot nem haladhatja meg. Az 
erdő látogatásának korlátozását a helyben 
szokásos módon kell kihirdetni, valamint 
figyelmeztető táblák kihelyezésével gon-
doskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.

Az erdő egyes részei látogatásának 
korlátozását akkor köteles az erdőgaz-
dálkodó előzetesen bejelenteni az er-
dészeti hatóságnak, ha annak tervezett 
időtartama az egy hónapot meghaladja. 
Az erdészeti hatóság a látogatás korlá-
tozásának indokoltságát felülvizsgálhat-
ja, és kötelezheti az erdőgazdálkodót a 
törvényben foglalt előírások betartására, 
illetve az általa elrendelt korlátozás meg-
szüntetésére.

A belterületi kerti és növényi hul-
ladék égetése a hatályos levegővédelmi 
szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól 
az önkormányzat helyi rendeletben bel-
területi ingatlanokra felmentést adhat, 
melyben szabályozza az égetés feltétele-
it, körülményeit. A helyi önkormányzat-
nál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a 
kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen 
rendelete az önkormányzatnak, abban az 
esetben nem szabad avart és kerti hulla-
dékot égetni.

Erdőterületen nem minősül tűzgyúj-
tásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-
, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha 
az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

Az alábbi térképre kattintva az er-
dészeti hatóság által készített interaktív 
tűzgyújtási tilalom térképre navigál, ahol 
további információkat talál, illetve be 
tudja azonosítani a lakóhelye környékén 
található erdőterületeket.

Az erdőtűz-megelőzéssel kap-
csolatos hasznos tudnivalókról a  
www.erdotuz.hu  oldalon vagy a  
www.katasztrofavedelem.hu oldalon  
tájékozódhat.

Csókakő, 2022. július 25.
Weiger Lajos, elnök

Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Tűzoltó Hírek

Vár Hírek

BRINDISI SZENT LŐRINC BÚCSÚT ÉS NYÍLT NA-
POT TARTOTTAK A VÁRBARÁTOK

Július 23-án szombaton a Csókakői Várbarátok Társasága 
Brindisi Szent Lőrinc Búcsúját és egyben nyílt napot is tartot-
tak a Nagy-Magyarország téren. Szombaton egész nap a vár 
alatti, hangulatos helyen töltötték az időt a várlovagok, az ap-
ródok és az érdeklődők. Sokan feljebb is merészkedtek, a vár 
központi helyén magasodó Brindisi Szent Lőrincnek szentelt 
Várkápolnába, ahol ünnepi misét tartott a helyettes plébános, 
Oravecz Attila.
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Kindler József a Szent Donát Bor-
rend lovagja is a várlovagok segítségére 
sietett, és íjászatot tartott a Nagy-Ma-
gyarország térre érkezőknek, hogy a 
profin kialakított ideiglenes íjászpályán 
kicsit és nagyot beavathassanak az íjá-
szat alapvető rejtelmeibe! Bokor Elemér 
várlovag évtizedek óta tanítja a fiatalo-
kat az íjászat fogásaira, de sokszor az 
idősebbek is örömmel kipróbálják a régi 
várvédők, s az ősmagyarokfélelmetes 
fegyverét.

A Csókakői Várbarátok Társasága 
olyan elhivatott, hogy számukra nincs 
megállás, se nyári szünet, de még hőség-
riadó sem. Minden hónap utolsó szom-
batján társadalmi munkát szerveznek, 
ahol minden munkát el tudnak végezni, 
amihez nem kell szakértői vezetés a mú-
zeum, illetve a műemlékvédelem részé-
ről.

Most szombaton azonban kicsit 
más volt a tematika, ugyanis nem volt 
munka, volt viszont egy egész toborzó 
nap arra, hogy bárki betekintsen a civil 
szervezet életébe, hogy megismerhesse 
annak tagjait, céljait.

A várbarátok vezetője az egész na-
pot a vár környékén töltötte, sőt a várká-
polnában is felvezette a civil szervezet 
lovagi tagozatát. Csöngedi Károly el-
mondta: – Ezt a nyílt napot elsősorban 
azért szerveztük, hogy a hozzánk érkező 
ifjak és idősebbek közül minél többen 
legyenek várbarátok. Vannak többen, 
akik egyszer majd továbbviszik a lova-
gok kardját és a lapátot, ásót és talicskát, 
ám mindig szükség van megújulásra. A 
nap toborzó része lehetett volna ennél is 
sikeresebb, viszont ha egyben nézem az 
eltöltött időt, úgy érzem, fontos volt ez 

a találkozó, ugyanis beszélgettünk, ter-
veztünk, és megvitattuk az előttünk álló 
feladatok sorrendjét.

A várban álló Várkápolna Brindi-
si Szent Lőrinc tiszteletére van szen-
telve, és bár Szent Donát a település 
védőszentje, a Csókakői-Sárréti csata 
hatalmas alakja, Szent Lőrinc is figyeli 
a magasból a település utcáit. Közada-
kozásból állítottak egy mellszobrot épp 
a Várkápolna elé a csókakőiek a híres 
szentnek. Éppen ezért Brindisi Szent 
Lőrinc személyét, mint a vár védőszent-
jét is fontosnak tartják a csókakőiek, a 
várbarátok, várlovagok hiszen a szent 
életű szerzetes élete kapcsolódik Csóka-
kőhöz. Brindisi Szent Lőrinc egyébként 
ehhez a Várkápolnához vezetett 1601. 
október 24-én körmenetet, ahol délután 
16 órakor szent misét is celebrált a törté-
nelmi leírások szerint.

Mint megtudtuk, a gazdasági hely-
zet miatt a várépítéshez nem lesz forrás 
ebben az évben, de ez a vár barátainak 
cseppet sem gond. Az elnök felsorol-
ta, hogy addig is folytatják az önerő-
ből, illetve az SZJA egy százalékok-
ból összegyűlt összegekből a munkát, 
vagyis karbantartják a várfalat, vissza-
tapasztva a kisesett köveket, és meg-
oldást találnak a sok problémát okozó 
csapadékvízelvezetésre, valamint ha 
minden a tervek szerint alakul, elkerül a 
várőrség tájidegen konténere is a barba-
kán falai mellől.

Délelőtt Oravecz Attila helyettes 
plébános tartott misét a várkápolná-
ban, Brindisi Szent Lőrinc tiszteletére. 
Az ott megjelent tagok, illetve lovagok 
jól, jókor és jó helyen imádkoztak, mert 
az egész napos rendezvény végén még 

mindent el tudtak pakolni a szervezők, 
és csak aztán csapott le a viharos széllel 
érkező zápor a falura és a várra.

Csókakő, 2022. július 25.                   
Fűrész György/ 

Forrás: Palocsai Jenő/Fejér Megyei Hírlap

Barkócaberkenye Hírek

Kitört a Nyár! Jön a Kárpát-
medencei Néptánctalálkozó!

A nyár első fele a pihenés élmé-
nyét nyújtotta minden szorgalmas 
barkócásnak, kiélvezték a szabadidő 
adta lehetőségeket és feltöltődtek. 
Felkészültek arra a hajtásra, melyet 
az előttünk álló hónap tartogat szá-
munkra, hiszen sokszor mint házigaz-
dák kell majd helytállnunk, azonban 
az sok odafigyelést és rugalmas csa-

pat munkát igényel. 
Bemelegítésként, a hónap 16. 

napján színesítettük meg Isztiméren 
az idei sárgabarackfesztivál egyéb-
ként is változatos programját, ahol 
az érdeklődők tradícionális sváb já-
tékokkal, frissen főzött fogásokkal és 
persze a felnőttek alkoholos italokkal 
is megismerkedhettek, a tánc mellett.

És hogy mi vár ránk az elkövetke-
ző hetekben? 

Nemsokára elkezdődnek az elő-
készületek, az államalapítás ünnepén, 
és annak hétvégéjén megrendezésre 
kerülő Barkóca tábor ügyében. Aki 
esetleg még nem hallott erről a már 
hagyománnyá vált eseményről, annak 
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egy kis betekintést engedek, hogyan 
szórakozunk mi, táncoslábúak min-
den évben a sörédi szőlőhegy védel-
mében, a nyári melegben. Első este 
alkalmávalsátrakkal borítjuk a tábor 
minden zeg-zugát, majd programok-
kal, tánc próbákkal rázzuk össze a 
csapatot. Mikor leszáll az éj, a bátor-
ságunkat is fitoktatjuk alkalmanként, 
hiszen hol a felnőttek szerveznek a 
kisebbeknek erdei túrákat, hol pedig 
Hajtásaink mérik fel a idősebbek tu-
dását a népművészettel kapcsolatban. 
Állomásokat járunk végig, miközben 
sokat nevetünk, vagy éppen meg-
riadunk egy két akadály leküzdése 
közben. A legügyesebbek másnap ki-
tüntetésben részesülnek kitartásukért 
és leleményességükért. A következő 
nap minden évben más-más arculatot 
vesz, azonban a sosem változik, hogy 
minden percet együtt töltünk és jól 
érezzük magunkat. Az ebédet is ma-

gunk készítjük, minden kéz serényen 
dolgozik, melynek mindig megvan 
az ízletes eredménye. Az utolsó nap 
is a táncról, a játékról és a kikap-
csolódásról szól, a mostani alkalom 
bizony még fontosabb lesz, mint ed-
dig, hiszen egy héttel később ismét 
otthont adunk a II. Kárpát-medencei 
Néptánctalálkozónak, ahol a mulatást 
komoly munka előzi majd meg. Ide 
várunk szeretettel minden néptánc és 
népzene kedvelőt, hogy megismerje 
a történelmi Magyarország tájainak 
műsorát. 

Kellemes nyarat és mielőbbi ta-
lálkozást kívánok minden kedves 
olvasónknak! Meleg szívvel várjuk 
Önöket augusztus 27.-én a vár alatti 
előadótéren!

Csókakő, 2022.07.25
Palocsai Linda

Barkócaberkenye Néptánccsoport

KÁLVÁRIA HÍREK

A Csókakői Kálvária helyreállí-
tását célozta meg több szervezet és 
magánszemély. Az egykori Csókakői 
Kálváriát, ami a Rákóczi Ferenc utcá-
ban 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 törté-
nő finanszírozására. Az új Csókakői 
Kálváriát, 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 beépítései és a kiala-
kult forgalom miatt 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 kirándulót, a hívőt, a 
zarándokot a Csókakői Várba, ezen 
belül pedig a Várkápolnába. A kál-
vária 14 stációból áll aminek felépí-
tési költsége 250 000 Ft/darab lesz. 
Szeretnénk megköszönni az eddig 

beérkezett támogatásokat, a múltkori 
cikk után, néhány napon belül elkel-
tek a stációk, így örömmel jelenthe-
tem, hogy ezek anyagi fedezete már 
rendelkezésre áll. Továbbra is várjuk 
a támogatást, hiszen még a felállítás-
nak is jelentős költségei vannak, illet-
ve szeretnénk világítást is kiépíteni 
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, in-
nen június hónapban kikerültek elhe-
lyezésre a Zrínyi utcába. Mindegyik 
stáció áll már. Terveinket teljesítettük 
mely szerint május 9-től a felállítási 
munkálatok előkészítését délelőttön-
ként és délutánonként elvégeztük. 
Sokan mellé álltak az ügyünknek, 
aminek eredményeképpen a Zrínyi 
utcában már állnak a stációk oszlo-
pai, és a sziklákon is elkészültek a ta-
lapzatok, ahová felkerültek a fülkék. 
A stációk oszlopait sikerült kőporral 
bepucolni. Ezúton is köszönöm min-
denkinek aki idáig segített a mun-

kában. Kérem, hogy ne veszítsünk 
a lendületből, hiszen most kezdődik 
a munka legszebb része, amikor tar-
talommal kell megtöltenünk a félig 
kész kálváriát. A kiegészítő elemek 
és a stációk elhelyezése és a szépítés 
munkálatai következnek. Aki esetleg 
fizikai munkával tud segíteni, azokat 
is szeretettel várjuk, oldalainkon a 
facebookon meghirdetjük a munkák 
időpontját. Kérjük, hogy aki adomá-
nyával szeretné segíteni vállalásunkat 
a következő bankszámlára történő 
utalással teheti meg támogatását a cél 
érdekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCA-
BERKENYE EGYESÜLET 

BANKSZÁMLASZÁM: 
11736044-20014115

KÖZLEMÉNY: CSÓKAKŐI 
KÁLVÁRIA 

HELYREÁLLÍTÁSÁRA

Segítségüket előre is köszönjük, 
és várjuk közösségünk adományait, 
hogy Csókakőnek legyen újra kálvá-
riája!

Csókakő, 2022. július 25.                                              
Bognár Gábor elnök

Barkócaberkenye Néptánccsoport
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A szokásos Fatimai engesztelő na-
pot a hónap 13. napján (szerdán) tartjuk 
Bodajkon: délután 17.00-tól elmélke-
dés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor 
szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös 
imádkozásra; az engesztelő napon való 
részvételre!

Évközi 16. vasárnap - 2022. július 17.

„…Márta, Márta, sok mindenre 
gondod van, és sok minden nyugtalanít, 
pedig csak egy a szükséges. Mária a job-
bik részt választotta, nem is veszik el tőle 
soha.”

Lk 10,41-42
Két hét múlva vasárnap, július 31-án 

Szent Kristóf, az utazók védőszentjéhez 
kötődően, megáldjuk a gépjárműveket, 
motorkerékpárokat a bodajki esti 6 órai 
szentmise után. A járművekkel a kegy-
templom előtt húzódó Ady Endre utcán 
parkoljunk, mise után minden egyes jár-
művet áldásban részesítünk! Szeretettel 
várunk Mindenkit!

Csókakő
Brindisi Szent Lőrinc ünnepéhez kö-

tődően szentmisét imádkoztunk szom-

baton, július 23-án a várkápolnában dél-
előtt 10 órai kezdettel. 

Évközi 17. vasárnap, 2022. július 24.
 
„…kérjetek és kaptok, keressetek 

és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak 
nektek.”

Lk 11,9b

Fehérvárcsurgó
Jövő szombaton, július 30-án lesz 

Szent Annához kötődően az idősek napi 
szentmise, megemlékezés, délután 4 óra-
kor templomunkban, melyet a Kaszap 
Központban szeretetvendégség követ. 
Szeretettel várjuk az időseket! Kérjük a 
testvéreket, egy-egy tálca süteménnyel, 
üdítővel készüljünk az eseményre.

Bodajk
Jövő vasárnap lesz Szent Annához 

kötődően az idősek napi szentmise, és 
az utána való köszöntés, este 6 órakor 
kegytemplomunkban, melyet a zarán-
dokudvaron szeretetvendégség követ. 
Szeretettel várjuk az időseket! Kérjük a 
testvéreket, egy-egy tálca süteménnyel, 
üdítővel készüljünk az eseményre.

Évközi 18. vasárnap, 2022. július 31.
 
„Ám az Isten így szól hozzá: Eszte-

len, még az éjjel visszakérik tőled lelke-
det. Amit gyűjtöttél, kire marad?” 

Lk 12,20

A mai vasárnap, Szent Kristóf, az 
utazók védőszentjéhez kötődően, meg-
áldjuk a gépjárműveket, motorkerékpá-
rokat a bodajki esti 6 órai szentmise után 
7 órakor. A járművekkel a kegytemplom 
előtt húzódó Ady Endre utcán parkol-
junk, mise után minden egyes járművet 
áldásban részesítünk! Szeretettel várunk 
Mindenkit!

Isztimér
Az idei templombúcsúnk délutánján 

4 órától, Szent Anna tiszteletére litániát 
imádkozunk, melyet rövid orgonakon-
cert követ. Szeretettel várunk Minden-
kit, egyben köszönjük a múlt heti temp-
lomtakarítást is híveinknek!

Csókakő
Jövő vasárnap, augusztus 7-én, 11 

órakor imádkozzuk idei templombú-
csúnkat Szent Donát tiszteletére. Szere-
tettel várunk Mindenkit!

„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig,

mint saját magadat.” - Lk 10,27egyházi hírek

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

A múlt vasárnapi „Péterfillér” gyűjtést a Szentszék javára továbbítottuk az Egyházmegye felé, köszönjük adományaikat!

Balinka Bodajk Csákberény Csókakő Fehérvárcsurgó Iszkaszentgyörgy Isztimér Magyaralmás Sárkeresztes Söréd Zámoly

11.200.- 38.790.- 8.465.- 27.320.- 23.400.- 8.520.- 13.150.- 11.100.- 12.430.-24.059.-

Dátum Időpont Helyszín Esemény

10. v. Bodajk - Szent Imre Zarándokház Felsős hittantábor
13.szept 17.00 Bodajk Fatimai engesztelés
23. szo. 10.00 Csókakő- Várkápolna Emlékezés Brindisi Szent Lőrincre
30. szo. 16.00 Fehérvárcsurgó Idősek köszöntése

8.00 Szent Anna templombúcsú
16.00 Litánia, koncert
18.00 Idősek köszöntése
19.00 Gépjárművek szentelés Szent Kristófhoz 

Július

31. v.
Isztimér

Bodajk

Közös programok
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VSC Csókakő felnőtt labdarúgó 
csapatának felvidéki portyájára 2022.
július 16-17-én került sor.

Szombat kora reggeli indulásra ve-
rődött össze a társaság, egyik kisbusz 
indult Maroshegyről a másik pedig be-
várta a brigádot a Csókakői Művelődési 
Háznál.  Illetve Szabó Zsoltvezetőedző 
és Rácz László elnök a saját autóikkal 
segítettek az utazásban. A társaság első 
megállója Mányon volt, ahol a helyi 
sportkör elnöke Varga Mihály bőséges 
reggelivel, kávéval várta a csapatot. Itt 
jó hangulatú beszélgetésbe kezdtünk a 
helyi ,,erőkkel”,felelevenítve régi ,,fo-
cis” emlékeket a múltból. Innét felkere-
kedve a dorogi Palatinus strandot céloz-
tuk meg, ahol a közös strandolás,vidám 
élményeivel gazdagodtunk. A fürdőzés 
után csapatunk átgurult az Esztergomot 
és Párkányt összekötő Mária Valéria hí-
don, és mintegy 30 perc utazás végén 
elfoglaltuk szálláshelyünket Kétyen, a 
helyi sportház tornatermében. Kéty ma 
mintegy 570 fő lélekszámmal bíró te-
lepülés, szinte teljes egészében magya-
rok lakják. A falu sorsát és lakosságát a 
történelem útvesztői nem kímélték, a II. 
Világháború után a csehszlovák hatósá-
gok 50 helybéli magyar családot Cseh-
országba deportáltak.  A rövid történel-
mi kitérő után, térjünk vissza a folytatás-
ra. A csapat a kétyi sportpályán edzésen 
vett részt, majd elfogyasztottuk a helyi-
ek által készített pörköltet. Szerencsénk-
re vagy, ,,szerencsétlenségünkre”,egy 
utcabál vette kezdetét a település köz-
pontjában. Nekünk több sem kellett, 
idősebb, fiatalabb egyaránt bemutat-
ta ,,kivételes” tánctudását, így vidám 
színfoltjai lettünk a hajnalig tartó mu-
latságnak. Másnapi ébredés nem volt 
túl könnyű, de hát, aki éjjel legény az 
nappal is legyen az. Megreggeliztünk, 
bepakoltuk a felszereléseinket és indul-
tunk a szomszédos Bénybe, ahol is a 4 
csapatos villámtornán vettünk részt. Az 
első 2 x 35 percig tartó mérkőzésen a 
Csata nevű falu csapata 5 alkalommal 
zörgette meg hálónkat.  A harmadik 
helyért a bényiek csapatával kerültünk 
össze, itt már egységesebb,jobb játékot 
mutattunk. Minimális egy gólos  5 - 4 
(2 - 2) vereség lett a játék vége, amely 

jól szolgálta a bajnoki rajtra való felké-
szülést. Csapatunk góljait: Albert Ad-
rián(2), Sinka Roland(2) szerezték. A 
torna alatt frissítőkkel láttak el minket a 
szervezők majd, egy közös vacsorára is 
vendégül látták a csapatot. Amit innen is 
tisztelettel köszönünk!  A hazafelé úton 
a társaság nagy része álomra hajtotta a 
fejét,elmerengve a közösen átélt élmé-
nyeken, illetve ki – ki már a másnapi 
feladatokra gondolva.

 A beszámoló végén tájékoztatjuk a 
szurkolóinkat,hogy aki megnézné a csa-
patot, 2022.július 31-én vasárnap meg-
teheti 16.30-as kezdéssel felkészülési 
mérkőzésen fogadjuk a Nagylók csa-
patát a Jordán Parkban. Ezt követően a 
Szent Donát Napi Búcsú Napján 2022. 
augusztus 7-én vasárnap 17 órakor a 
Magyar Kupa I. fordulójában a Sárke-
resztes gárdáját fogadjuk.  Hajrá Csóka, 
gyerünk Fiúk! 

Csókakő, 2022. július 25.                                                                           
Mezővári Balázs

GYÁSZHÍR
Szomorú hír érkezett a sportosok 

közösségéhez, mivel Búzás Antal egy-
kori játékosunk, edzőnk, szakosztály-
vezetőnk, elnökségi tagunk tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Búzás Antal a 
Dinnyés SE-ben kezdett el futballozni 
14 éves korában, ahol az akkori felnőtt 
csapat oszlopos tagja lett. Csókakőn ta-
lálta meg a boldogságot, s itt telepedett 
le, hamar bekapcsolódott a helyi sport 
vérkeringésébe. A Váralja SC Csókakő 
játékosa lett, ám nem sokáig rúghatta a 
bőrt a csapatban, mivel a klub nem in-
dította a felnőtt szakosztályát a körzeti 
bajnokságban, ám több barátságos mér-
kőzésen, és az akkori Öregfiúk nagypá-
lyás csapatban is szerepelt. Kispályán 
a Téli Kupában is részt vett a Felvidék 
csapatát erősítette a csókakőiek bajnok-
ságában. A Téli Kupán nemcsak játékos-
ként, de játékvezetőként is kipróbálta 
magát, hiszen 1997-től 2002-ig a Téli 
Kupa állandó játékvezetője volt. Utoljá-
ra 2002. februárjában a Bakonycsernyén 
megrendezett Polgárőr Kupán húzta ma-
gára a csókakői mezt, ahol a Dég elleni 
kispályás mérkőzésen egy komoly sé-
rülést szerzett, ami után visszavonult a 
sportélettől, mint játékos, és mint sport-

vezető is. Sportvezetőként 1994-ben 
kapcsolódott be a Váralja SC Csókakő 
irányításában, ahol elnökségi tagként 
1998-ig képviselte a klub érdekeit. Az 
elnökségi tagság mellett 1995-től 1998-
ig a csapat mellett Fűrész András vezető 
edző társaként pályaedzőként tevékeny-
kedett, majd 1997-től 2001-ig a Váralja 
SC Csókakő szakosztályvezetője volt. 
A szakosztályvezetői feladatok mellett, 
2000-től és 2001-ig visszatért a kispadra 
pályaedzőként. Oroszlánrésze volt ab-
ban, hogy újra nevez Csókakő 1995-ben 
a Körzeti Bajnokságba. Ifjúsági csapatot 
is indít a klub, 1995-ben megkezdik a 
sportöltöző hátralévő részének építését. 
A Magyar Kupában, 1997-ben a megyei 
elődöntőig jutnak fiaink, ahol az akkor 
NB II-es Gázszer FC búcsúztatta gár-
dánkat. A felnőttek 1998-ban ezüstér-
met szereznek, az ifistáink bronzérmes 
helyen végeznek. A feljutásért osztályo-
zót játszik a csapat Fűrész András edző, 
és Búzás Antal pályaedző irányításával 
a Gárdony csapata ellen, amelyen nem 
sikerült a bravúr, így nem sikerült a fel-
jutás, a Megyei II. osztályba. Vendégül 
láthattuk 1999. augusztusában barátsá-
gos mérkőzésen az egykori sztárokat 
felvonultató MTK Öregfiúk csapatát, 
akik 3-2-re győzték le Csókakőt. A 
sportöltöző építkezése 1999-ben a végé-
hez ért, a csapat teljesen birtokba vehet-
te az öltözőt. A 2001. évben, a Magyar 
Kupában csapatunk az NB II-be feljutott 
bodajki együttesig jutott, akik 5-1-es 
győzelmükkel búcsúztatták gárdánkat. 
A 2001-ben befejeződött Megyei III. 
osztályú bajnokságban fiaink megsze-
rezték a bronzérmet, az ifisták a kilence-
dik helyen végeztek. A sérülését követő-
en lemondott tisztségeiről. Élete végéig 
figyelemmel kísérte a helyi sportélet tör-
ténéseit, és tagja maradt egyesületünk-
nek. Emlékét megőrizzük! A sportegye-
sület ezúton is őszinte részvétét fejezi ki 
a családnak, nyugodjon békében! 

Csókakő, 2022. július 26.                                         
Fűrész György 

Sport Hírek
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