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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt időszakban számos ren-
dezvényt sikerült megszerveznünk. 
Megrendeztük, immár 249. alkalom-
mal a Csókakői Szent Donát Napi 
Búcsút augusztus 7-én vasárnap.  
Búcsú pénteken DJ Neon Rider veze-
tésével disco-ban hangolhattak a fia-
talok a hétvégére. A szombati napon 
a Viking Zenekar lépett fel, előtte a 
Gorsium Zeneiskola növendékeiből 
alakult rockbanda húzta, illetve pen-
gette a láb alá valót. A csákberényi 
Formáció Zenekar vasárnap volt 
felelős a búcsúi hangulatért, amely 
oly magasra csapott, hogy még át-
csúszott a mulatság a hétfői napra is. 
A Micsonek Vidámpark már szom-
baton délután kinyitott, és vasárnap 
is üzemeltette játékait a kicsik és 
a nagyok örömére. A templomban 
megtartottuk Szent Donát védőszen-

tünk tiszteletére a szent misét, majd 
megtöltöttük a védőszentünk poha-
rát. Délután fellépett Ács Tamás szí-
nész, aki egy mesejátékot adott elő a 
gyerekek örömére, aztán Zsigmond 
Lala tisztelte meg a búcsú színpa-
dát egy zenei összeállítással, majd 
a Barkócaberkenye Néptánccsoport 
csillogtatta meg néptánctudását.  
A búcsú után újra lesz a Barkócaber-
kenye Néptánccsoport által augusz-
tus 27-én szervezett II. Kárpát-me-
dencei Néptánctalálkozója. Az idén 
is sikerül megrendezni a XXIII. Csó-
kakői Várjátékokat is, ahol a Viking 
Zenekar a 40 éves fennállása alkal-
mából egy különleges pénteki bulit 
fog tartani. Szombaton számos kul-
turális program, bajvívás, lézershow, 
várja az érdeklődőket, este pedig a 
Viking helyén az Elektron Band által 
szolgáltatott zenére táncolhat hajna-
lig a közönség. Vasárnap megtartjuk 

a morzsapartit, a gyerekek vehetik 
birtokba a teret, ahol sokféle játék 
várja a kicsiket, s hogy a nagyok 
se maradjanak hoppon érkezik az  
On Beat Zenekar egy délutáni kon-
certre. Szeptember 17-én a várjá-
tékokat követően a ROMER és a  
Pokolgép Rockbanda lép fel az 
Előadótéren, kapunyitás 18 órakor. 
Előtte 16 órakor újabb szobrot ava-
tunk a szobrok sorában, mégpedig az 
Ismeretlen Betyár mellszobrát, ami-
vel tovább bővül a Nagy-Magyaror-
szág terünk. A Csókakői Szüreti Fel-
vonulást október 9-én vasárnap ren-
dezzük meg. A menet a Művelődési 
Háztól fog indulni, a résztvevők 12 
órától gyülekeznek a helyszínen és a 
tervek szerint 14 órakor indul majd a 
menet. Mindenkit szeretettel várunk 
rendezvényeinkre!

Csókakő, 2022. augusztus 20.
Fűrész György polgármester
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Hivatásos gondnoki képzést in-
dít a kormányhivatal

A Fejér Megyei Kormányhivatal 
térítésköteles hivatásos gondnoki 
képzést indít.  A cél, hogy a résztve-
vők megfelelő ismereteket szerezze-
nek a gondnokság alá helyezett sze-
mélyek személyi és vagyoni jogai 
érdekvédelmének ellátásához. Első-
sorban Fejér megyében lakó-, illet-
ve tartózkodási hellyel rendelkezők 

jelentkezését várják. 

A képzés időtartama: 29 óra, 
amely az írásbeli vizsga 1 órás idő-
tartamát is magában foglalja.

A részvétel és a vizsga díja 
45.000,- Ft. A jelentkezés határideje: 
2022. szeptember 5

Az a legalább középfokú iskolai 
végzettséggel (érettségivel) rendel-
kező nagykorú, cselekvőképes, bün-

tetlen előéletű, magyar állampolgár 
jelentkezhet, aki a rá irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt még nem töl-
tötte be. 

A képzésről a részletes, hivatalos 
felhívás itt olvasható:

https://www.kormanyhivatal.hu/
hu/fejer/hirek/hivatasos-gondnoki-
kepzest-indit-a-kormanyhivatal

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Kormányhivatali Hírek

Hegyközségi Hírek

Móri borvidék – az Ezerjó hazája
Szőlő növényvédelmi előrejelzés a móri borvidék szőlőtermesztői számára
2022.08.11.

Fenológiaistádium: Zsendülés, érés

Az elmúlt két hétben az alábbiak szerint alakultak a hőmérsékleti és csapadék viszonyok a borvidéken:

A Móri Borvidéken a helyzet 
szinte változatlan. Nagyon nagy baj, 
hogy szinte csak ismételni tudom az 
előző előrejelzésben leírtakat.

A héten érkezett egy kevés eny-
hülést jelentő csapadék, de meglátá-
som szerint érdemben nem pótolta a 
jelentős vízhiányt.

A legtöbb fajtában megindult a 
zsendülés, az Irsai érésben van, ha-
marosan megkezdődnek a szüretek. 
Komoly kihívásnak érzem a szüret 
optimális időpontjának meghatá-
rozását. Nagyon heterogén a szőlő, 
még egy-egy táblán belül is. 

07.28-08.10.  Kétheti átlaghőmérséklet (oC)  Csapadékösszeg (mm)

 Csákberény 23,4 6,1
 Csókakő 23,6 6,8
 Mór      23 6,2
 Zámoly   23,1 6

Az érettség foka, a szőlő paramé-
terei változatosak. 

Sajnos a szőlő beltartalmi értéke-
inek tekintetében nem sok jóra szá-
míthatunk. 

Azt hiszem komoly kihívás 
előtt állnak a borászok. Érdemes 
felkeresni a soproni Vinnováció 
Borlabor facebook oldalát (https://
www.facebook.com/Vinnováció-
Borlabor-106594577763311), ahol 
van néhány szerintem érdekes, és 
értékes bejegyzés arról, hogy mire 
kell felkészülni a mustkezelések te-
kintetében.

Növényvédelmi szempontból tu-
lajdonképpen nem történt változás 
a két héttel ezelőtti előrejelzésben 
leírtakhoz képest. Továbbra is a szá-
razságot látom a legnagyobb prob-
lémának az ültetvényekben. Olyan 
mértékű vízhiányban szenvednek a 
borvidék ültetvényei, amit már-már 
katasztrofálisnak lehet nevezni.

Növényvédelmi kezelést jelen 
körülmények között nem tartok in-
dokoltnak.

Mukli Dániel
növényvédelmi szakirányító
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A Móri Borvidék Hegyközségének  Választmánya ezúton értesíti a
Tisztelt Tagságot, hogy a 2022. augusztus 16-án tartott ülésén fajtánként meghatározta a 

2022. évi szőlőszüret legkorábbi lehetséges időpontjait, amelyek az alábbiak:

augusztus 17.                         Irsai Olivér, Zenit

augusztus 25.                        Cserszegi fűszeres, Rizlingszilváni

szeptember 1.                       Chardonnay, Generosa, Királyleányka, Leányka, Ottonel muskotály, Pinotblanc, 
                                             Sauvignonblanc, Sárga muskotály, Szürkebarát, Tramini

szeptember 6.                       Ezerjó, Zöldveltelini, Kékfrankos, Merlot, Pinot noir, Syrah

szeptember 13.                     Olaszrizling, Rajnai rizling  Cabernet franc, Cabernet sauvignon

Borrendi Hírek

Az a borászati termék, ami a  
választmány által meghatározott  
szüret kezdési időpontja előtt  
szüretelt szőlőből készült, „Mór” 
névvel nem kaphat származási  
bizonyítványt és oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel nem hozható 
forgalomba. Rendkívüli körülmé-

nyek (pl. időjárás, fertőzés) esetén 
az előzőektől el lehet térni. 

A szőlőterületek őrzését ebben az 
esztendőben a választmány tagjai-
nak vezetésével, a szőlő tulajdono-
sok bevonásával tudjuk biztosítani.

Kérünk minden szőlő tulajdo-

nost, hogy a saját területének kör-
nyezetét figyelje és őrizze.

Probléma felmerülése esetén hív-
ják Frey Szabolcs hegybírót - tele-
fon: 06-30-284-4478.

Mór, 2022. augusztus 16.
Varga Máté sk., elnök

Szent Donát Napi Búcsú szent 
miséjén vettünk részt

raikat sem, amit az idei évben Hortyi 
Gábor kisegítő lelkész szentelt fel. 
Természetesen a hagyományainkhoz 
híven, névadó szentünkhöz is kivonul-
tunk, ahol hálát adtunk Szent Donát 
közbenjárásáért a tavalyi termésért, 
illetve borral kínáltuk meg szentün-
ket, hogy továbbra is járjon közbe az 
égieknél Csókakőért. Megáldottuk a 
felújított templomot, és a befejezett 
templomórát Hortyi Gábor atya segít-
ségével, s feladataink végeztével Hor-
váth Csaba borlovagunk, hegybírói 
rezidenciáján egy agapé kíséretében 
kóstoltuk meg felszentelt borainkat. 
Nagy örömmel beszélgettünk el a vi-
lág dolgairól, a szépen felújított temp-
lomról, s jó érzéssel töltött el minden-
kit, hogy az üresen tátongó óraállás 
látványát átadtuk a múltnak, s most 
már az udvar felől is láthattuk az időt, 
hogy mennyivel késsük le a hagyomá-
nyos csókakői búcsúi ebédet.

Mióta felépült a település katolikus 
temploma, azóta akarnak órát a helyi-
ek a toronyba. Ám a történelem kereke 

A Csókakői Szent Donát Borrend 
egyik legfontosabb ünnepe, a Szent 
Donát Napi Búcsú, ahol a borlovagok 
teljes menetfelszerelésben jelennek 
meg templomunkban és természete-
sen ilyenkor nem hagyják otthon a bo-

mindig úgy fordult, hogy mindig ten-
gelyt akasszon a templom toronyórá-
jával. Most viszont átadták.Megszen-
telték a hosszú évtizedek után elké-
szült templomórát.

Maga a templom, vagyis a csóka-
kői katolikus közösség központja még 
1863-ban épült, de a korabeli ábrázo-
lások szerint már akkor is úgy alakí-
tották ki a harangokat rejtő torony fa-
lának külső részeit, hogy a burkolatba 
kör alakú mélyedést, annak közepébe 
pedig egy, a korabeli technológiának 
megfelelő szerelő nyílást építettek be. 
Az ok egyszerű, hogyha egyszer lesz 
rá mód és lehetőség, akkor ne csak a 



4   XXVI. évfolyam 09. szám

harangok ismétlődő zúgása, hanem 
egy óraszerkezet is jelezze a lakosok 
számára az idő múlását. De nem si-
került mert bár 1866-ban elkezdett a 
község pénzt gyűjteni az órára és már 
meg is volt a szükséges forrás fele, 
amikor kitört az porosz-osztrák hábo-
rú, és a püspök döntésének megfelelő-
en az összegyűjtött summát el kellett 
küldeni a hadirokkantak és a hadiár-
vák megsegítésére. Fontosabb volt a 
háború áldozatainak támogatása, mint 
az óra, ezért az egyházközség pénztára 
úgy ürült ki, hogy nem került óraszer-
kezet a templom tetejére. 

Utána a kolera, majd pestis járvány 
sújtotta a lakosságot, és az utána kö-
vetkező, szőlőültetvényeket tizedelő 
filoxéra tovább nehezítette az életet, 
ezért a település lakosai, illetve veze-
tői nem vállalhattak fel ilyen jellegű 
luxuskiadást. 

Aztán 1913-ban az akkori képvise-
lők leporolták az órabeépítés ötleteit. 
Akkoriban el is kezdtek gyűjteni és 
először jól is ment, sokan adakoztak, 
de aztán kitört a háború, amire akkor 
még azt mondták, hogy olyan rövid 
lesz, hogy mire lehullanak az őszi fa-
levelek, addigra itthon lesz mindenki. 
De sajnos nem így történt, mert a fale-
velek lehullottak, de temérdek magyar 
katona is. Sok lett megint a sérült és a 
hadiárva és az egyház megint karitatív 
célokra fordította a befolyt összeget. 
Aztán jött Trianon és egészen a máso-
dik világháború végéig fel sem merült 
a kérdés, de akkor viszont nagyon. 
Már szinte a háború vége felé jártunk, 
ám 1945-ben egy foszfor gránát beta-
lált a templomba, megsemmisítve az 
épület jelentős részét. Amikor kiégett 
a templom, elégett az öregharang tar-
tószerkezete is, emiatt nagy robajjal 
lezúdult a hatalmas öntvény, utolsót 
kondulva a faluban. Mivel nem volt 
sem templom, sem harang, az óra kér-
dése háttérbe szorult, de mint tudjuk, 
nem teljesen. A nép, érezvén, hogy a 
szovjet idők nem fogják támogatni a 
templom újjáépítését, gyorsan össze-
fogott, és még a kommunista hatalom 
megszilárdulása előtt helyreállította az 
épületet. Előbb, mint a saját házaikat. 
És persze akkor is szerettek volna bele 
órát, de annyira kiürült a kassza, úgy 

a községi, mint az egyházközségi és a 
családi is, hogy esély sem volt órára, 
de még egy mutatók nélküli óralapra 
sem, pedig voltak ilyen tervek is. Ezt a 
szándékukat bizonyítja, hogy a romos 
tornyot az őseink úgy építették újjá 
a második világégés után, ahogy az 
eredetileg volt. Visszaépült az óraál-
lás mélyedése, és a szerelő ablak is az 
óramélyedés alján, üzenve a követke-
ző generációknak, hogy a templomon 
még van mit tenni a jövőben nekik 
is. Aztán jött a Kádár rendszer, ami-
kor örülni kellett annak is, hogy nem 
zárták be a templomot. A templomóra 
megvalósítására esély sem volt.

Aztán eljött az új kor és a rend-
szerváltás utáni években újra elő-
térbe került az óra. Fűrész György 
nagyon szerette az órákat, sőt erede-
tileg órásmester akart lenni. Mikor az 
önkormányzat testületéből kivonult 
1998-ban, tagja lett az egyházközségi 
tanácsnak. Rögtön az óra volt az első 
javaslata és ki is tartott mellette, de 
ennek ellenére is végtelen történetnek 
tűnt a megvalósítás. A fejlődés állandó 
volt, így közben felújítottuk az orgo-
nát, a külső homlokzatot, amit belső 
terek renoválása és villanyvezetékek, 
majd a tetőszerkezet cseréje követett 
és még sorolhatnánk, de az órára so-
sem került forrás. Aztán jött Sörédi 
Pál, korábbi polgármester, a Várba-
rátok Társaságának elnöke és ő lett 
az új egyházközségi vezető is. Akkor 
újrakezdődött a gyűjtés, melyet végre 
siker koronázott. Sörédi Pál és Fűrész 
György egyeztetett Gerendai Sándor-
ral, az akkori plébánossal, Végh Kon-
rád Csókakő akkori polgármesterével 
illetve Rancz Lajossal az órát készítő 
cég vezetőjével és meg lett végre az 
óra, amit felszenteltek 2008. novem-
ber 14-én. 

Akkoriban egy központi agy és egy 
óralap került, két mutatóval egyetem-
ben a helyére és így már látható volt 
az idő és minden fertálykor kongott a 
harang, ám a másik három oldalon azt 
jelezte az üres, kör alakú vakolatdísz a 
munkának nincs még vége.  

Így történt, hogy 2015-ben az egy-
házközség újra elkezdte gyűjteni a 
pénzt, hogy a másik három oldalra is 
kerüljön számlap, de akkor meg kitört 

a szíriai háború és a szír kereszténye-
ket kellett segíteni. 

Most 2022. augusztus 7-én ismét 
a település és a templom védőszent-
jének ünnepe volt és ismét avathattak 
órát Csókakő polgárai. Az eseményen, 
ahol ifjabb Fűrész György polgár-
mester és Törő Gábor országgyűlési 
képviselő is jelen volt, megtudtuk a 
település vezetőjétől: -Tavaly októ-
berben újra felvetette az óra kérdését 
édesapám Fűrész György, majd meg-
indult egy új közadakozás, amit én 
fogtam össze, de egyeztettünk Mórocz 
Tamás plébánossal is, aki támogatta a 
közadakozás elindítását. 

Az idei év elején nyílt meg a le-
hetőség, hogy hozzá lehessen járulni 
a négy számlapos óra kialakításához. 
Megkerestük Rancz Lajost, az első 
órát készítő mestert. A 65 magán és 
jogi személy adakozásának köszönhe-
tően kétmillió forint jött be és ezt meg-
toldotta az önkormányzat 200 ezer 
forinttal, melyből a szerelést végző 
alpinisták munkadíját finanszíroztuk. 

Ennyi idő, fáradság és közösségi 
összefogás kellett ahhoz, hogy az ősök 
régi vágya megvalósulhasson, vagyis, 
hogy mind a négy világtáj felé mutas-
sa a toronyóra az időt.

Csókakő, 2022. augusztus 8.                                   
Forrás: Palocsai Jenő/Fejér Megyei 

Hírlap
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Aknában ájult el egy idős férfi 
Csókakőn.

Fél nyolc előtt pár perccel érkezett 
a jelzés Fejér Megyei Katasztrófavé-
delem Központjába, mely szerint Csó-
kakőn, az Ezerjó utca végén egy idős 
férfi elájult egy aknában.

A katasztrófavédelem a Móri Ön-
kormányzati Tűzoltóságot riasztotta, 
de kivonult a Csókakői Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület is. A bejelentés szerint 
egy 69 éves férfi elájult egy aknában, 
és őt kellett kisegíteni szorult helyze-
téből. Az önkormányzati és az önkén-

tes tűzoltók együttes erővel emelik ki 
ezekben a pillanatokban a sérült férfit. 
A helyszínt és az utca zárását a Csóka-
kői Polgárőrség, és Móri Rendőrkapi-
tányság rendőrei biztosították.

A részletekről egyelőre csak annyit 
tudunk, hogy a férfi zománcfestékkel 
dolgozott lent az aknában és az oldó-
szer kipárolgása miatt rosszul lett, és 
a segítségére siető szomszédasszonya 
szintén, ezért egyik pillanatról a má-
sikra nem egy, hanem két mentő jelent 
meg a helyszínen, mert a belélegzett 
anyagtól mind a ketten rosszul lettek. 

Mindkettőjüket kórházba szállították, 
de a körülményekhez képest jól van-
nak.

Az esethez hozzátartozik az a vi-
szonylag szerencsés körülmény is, 
hogy a hónapokkal korábban egy tö-
rött vízvezetékcső miatt leszakadt 
Ezerjó utcán nem olyan régen helyre-
állíttatta az utat az önkormányzat, és a 
Fejérvíz Zrt, így a mentők a tűzoltók 
és a rendőrség időben ki tudott szállni 
a helyszínre.

Forrás: Palocsai Jenő/Fejér Me-
gyei Hírlap, Fotók: Fináncz Imre

Tűzoltó Hírek

Egy baleset margójára
2022. augusztus 5. emlékezetes dá-

tum marad a családunkban, amíg csak 
élünk.

Férjem balesetet szenvedett: nyílt 
titok, hogy a  20 köbméteres víztartá-
lyunk  felújítása

közben  olyan nagy töménységben 
lélegzett be  mérgező festék  és higító  
gőzöket, hogy már nem 

tudott kijönni a felszínre. Valósá-
gos isteni csoda, hogy ma is mellettem 
lehet és nem

veszítettem el őt.
Dióhéjban ennyi történt, de ami 

mögötte van, hálával tölti el a szíve-
met !

Nagyon-nagyon köszönöm 
szomszédainknak , hogy első szóra 
szaladtak segíteni, telefonáltak,

ha kellett, saját testi épségüket is 
kockáztatták, ha azt látták célraveze-
tőnek, integettek a mentőnek, amikor 
megérkezett , vagy csak úgy megölel-
tek, amikor látták, hogy

nagy szükségem van együttérzésre 
és amikor egyedül maradtam volna, 
velem maradtak.

Őszintén hálás vagyok a mentő-
csapatnak, akik gyorsan megjöttek és 
nagy szaktudással és hatékonysággal, 
ugyanakkor empatikusan gondoskod-
tak a páromról, aki valószínűleg en-
nek is köszönheti az életét, ami bizony 
komoly veszélyben forgott.

Nem tudjuk soha meghálálni a csó-
kakői tűzoltóknak, hogy nagyon gyor-
san és ügyesen kiemelték 

férjemet a szűk nyíláson át   a gö-
dörből – szó szerinti és átvitt értelem-
ben egyaránt.

Két fiatal rendőr is megjelent. Kö-
szönöm, hogy háttérben maradtak, mi-
közben pontosan végezték 

feladatukat és még  azzal  is törőd-
tek, hogy higgadt, de jó szóval meg-
nyugtatni próbáljanak.

Az állapota stabilizálása után a 
mentő a székesfehérvári Szent György 
Kórház  sürgősségi osztályára

szállította a páromat. Kizárólag 
jókat lehet mondani az ottani körülmé-
nyekről, az orvosokról és ápolókról.

Bevallom, nem ez az első alkalom, 
amikor igenis sokat köszönhetünk an-
nak az egészségügynek, 

amelyet sokszor hallunk kritizálni 
kívülről-belülről,  de mi eddig csak azt 
tapasztaltuk, hogy segítenek

azokon az embereken, akiken em-
berileg még lehetséges. Külön hálás 
vagyok annak az orvosnak,

aki vette a fáradságot, és telefonált 
nekem ,megnyugtatott és elviselhetővé 
tette a féltést,

ami vasmarokban tartotta a szíve-
met.

Utoljára, de nem utolsósorban a 
falu mindazon lakójára szeretettel és 
köszönettel gondolok,

akik ismerősként vagy ismeretlen-

ként  aggódva gondoltak a férjemre és 
esetleg még imádkoztak

is érte. Hiszek abban, hogy ha sok 
jó ember ugyanazt kéri, az megadatik !

Köszönöm minden embernek, na-
gyon-nagyon köszönöm, aki bármiben 
segített nekünk nagy bajunkban és há-
latelt szívvel borulok le Isten előtt, aki 
mint mindig, vigyázott ránk!

Hálás köszönettel:
Farkas Klára



6   XXVI. évfolyam 09. szám

KÁLVÁRIA
A Csókakői Kálvária helyreállítását 

célozta meg több szervezet és magán-
személy. Az egykori Csókakői Kálvá-
riát, ami a Rákóczi Ferenc utcában állt 
a Szovjet tankok 1945 márciusában 
rombolták le. Egyesületünk vezetése 
úgy döntött, hogy a kezdeményezés-
nek szervezeti keretet adva megkezdjük 
a gyűjtést a helyreállítás költségeinek 
közadakozásból történő finanszírozásá-
ra. Az új Csókakői Kálváriát, azonban 
nem a Rákóczi Ferenc utcában, hanem a 
vár felé vezető úton a Zrínyi Miklós ut-
cában építjük fel. Az áthelyezésnek két 
oka van, egyrészről a Rákóczi utcában 
az elmúlt évek beépítései és a kialakult 
forgalom miatt már szűk lenne a hely 
egy ilyen műemlékegyüttes visszaállí-
tására. 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 felépítési 
költsége 250 000 Ft/darab lesz. Szeret-
nénk megköszönni az eddig beérkezett 
támogatásokat, a múltkori cikk után, 
néhány napon belül elkeltek a stációk, 
így örömmel jelenthetem, hogy ezek 
anyagi fedezete már rendelkezésre áll. 
Továbbra is várjuk a támogatást, hiszen 
még a felállításnak is jelentős költségei 
vannak, illetve szeretnénk világítást is 

kiépíteni a fülkékbe, s lesznek egyéb ki-
fizetni valók a megvalósítás során. Vár-
juk 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 június hónapban ki-
kerültek elhelyezésre a Zrínyi utcába. 
Mindegyik stáció áll már. Terveinket 
teljesítettük mely szerint május 9-től a 
felállítási munkálatok előkészítését dél-
előttönként és délutánonként elvégez-
tük. Sokan mellé álltak az ügyünknek, 
aminek eredményeképpen a Zrínyi ut-
cában már állnak a stációk oszlopai, és 
a sziklákon is elkészültek a talapzatok, 
ahová felkerültek a fülkék. A stációk 
oszlopait sikerült kőporral bepucolni. A 
terveink szerint 2022. október 22-én 11 
órakor avatjuk fel és a helyi egyházköz-
séggel egyeztetve kálváriát imádkozva 
járjuk be a kálváriát. A dátum, és az idő-
pontválasztás nem véletlen, hiszen kö-
zel van, ahoz a jeles dátumhoz, amikor 
Brindisi Szent Lőrinc szerzetes 1601. 
október 24-én a törökök felett aratott 
magyar győzelemért, és Csókakő felsza-
badulásáért hálaadó körmenetet vezetett 
Bodajkról Csókakőre, s a mai Várká-
polnában, akkoriban 16 órakor hálaadó 
szent misét is tartott a csodáiról is mél-
tán híres Lőrincz barát. Ezúton is köszö-
nöm mindenkinek, aki idáig segített a 

munkában. Kérem, hogy ne veszítsünk 
a lendületből, hiszen most kezdődik a 
munka legszebb része, amikor tartalom-
mal kell megtöltenünk a félig kész kál-
váriát. A kiegészítő elemek és a stációk 
elhelyezése és a szépítés munkálatai kö-
vetkeznek. Aki esetleg fizikai munkával 
tud segíteni, azokat is szeretettel várjuk, 
oldalainkon a facebookon meghirdetjük 
a munkák időpontját. Kérjük, hogy aki 
adományával szeretné segíteni vállalá-
sunkat a következő bankszámlára törté-
nő utalással teheti meg támogatását a cél 
érdekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCABER-
KENYE EGYESÜLET 

B A N K S Z Á M L A S Z Á M : 
11736044-20014115

KÖZLEMÉNY: CSÓKAKŐI 
KÁLVÁRIA 

HELYREÁLLÍTÁSÁRA
Segítségüket előre is köszönjük, és 

várjuk közösségünk adományait, hogy 
Csókakőnek legyen újra kálváriája!

Csókakő, 2022. augusztus 20.                                              
Bognár Gábor elnök

Barkócaberkenye Hírek

„Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, 
mint hogy lángra lobbanjon!”  - Lk 12,49egyházi hírek

Augusztus 19-én,pénteken este 
a bodajki kegytemplomban „Nyitott 
templomok éjszakáját” tartottuk. Este 
fél 8 órától Szászvárosi Sándor vio-
la dagamba ésTegyei Zoltán csembaló 
művészekkoncertje volt hallható, utána 
a pincében borkóstolásra kerütl sor. 

Hirdetjük, hogy az idei bodajki bú-
csú szeptember 10-11-ei hétvégén lesz.

Bodajk
Hétfőn, augusztus 15-én este 7 órá-

tól képviselőtestületi ülést tartottunk a 
plébánián, szeretettel várva a testületi 
tagokat az ülésre.

Szent István király ünnepén, szom-
baton, augusztus 20-án ünnepi progra-
mokkal készültünk. Adélelőtti szentmi-
sét 10 órakor kezdtük, melynek végén 
megszenteltük az új kenyeret, illetve 
koszorúzás volt a kegyhelyünk előt-
ti Magyar Szent Család zarándokla-
ta című szobornál. Az ünnepség után 
közös ebédre vártuk a megjelenteket 
a zarándokudvaron. Délután 15 órától 
pedig kulturális és családi programok-
kal készültünk a kegyhelyudvaron. Este 
8 órakor ünnepi harangjátékkal zárult a 
program. Szeretettel vártunk mindenkit 

a közös ünneplésre, jó volt együtt lenni!

Csókakő
Csókakőn a Csókakői Kálvária újjá-

építése folyamatban van, itt a Csókakői 
Barkócaberkenye Egyesület vállalta fel 
az adományok gyűjtését, a számlaszám 
a Csókakői Hírekben a barkócás hírek-
nél látható, vagy pedig Bognár Gábor 
alpolgármesterhez lehet ez ügyben biza-
lommal fordulni, aki felvállalta az egye-
sület elnökeként is a Csókakői Kálvária 
újraépítését. A terveink szerint 2022. ok-
tóber 24-én 16 órakor avatjuk fel és kö-
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zös imával imádkozzuk be a kálváriát. A 
dátum, és az időpontválasztás nem vélet-
len, hiszen Brindisi Szent Lőrinc 1601. 
október 24-én a törökök felett aratott 
magyar győzelemért, és Csókakő felsza-
badulásáért hálaadó körmenetet tartott 
Bodajkról Csókakőre, ahol 16 órakor 
hálaadó szent misét is tartott a csodáiról 
is méltán híres szent. Az idei évben is 
megrendezésre került a Csókakői Szent 
Donát Napi Búcsú, ami Csókakő egyik 
legrégebben megszervezett egyházi, he-
lyi ünnepe. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy szinte minden civilszervezet kép-
viseltette magát, a csókakőiek megtöl-
tötték a templomot, jelen volt a képvise-
lő-testület is, és Csókakő országgyűlési 
képviselője, jegyzője is az eseményen, a 
Szent Donát Borrend borlovagjai mel-
lett. Az idei évben a csókakői búcsú 
augusztus 7-én vasárnap Szent Donát 
napján volt. Az idei évben különleges 
volt a védőszentünk ünnepe, hiszena 
hagyományos borszentelés, és a Szent 
Donát Szobor előtti boráldás, boráldozat 
mellett, ezen a napon került átadásra a 
Magyar Faluprogram 15 millió Ft-os rá-
fordítással megújított templomkülsőnk, 
valamint a befejezett toronyórát is ezen 
a szent misén adtuk át, amit teljes mér-

tékben közadakozásból gyűjtöttek ösz-
sze Fűrész György polgármester által, 
a csókakői polgárok, jogi személyek, 
és csókakőt támogató hívek. A torony-
órának a három lapját az óramutatók-
kal, és a teljes átviteli rendszerét kellett 
felépíteni, aminek bekerülési költsége 
2.2 millió Ft-ba került. Hortyi Gábor 
kisegítő lelkész, Törő Gábor ország-
gyűlési képviselő úr és Csókakő Kép-
viselő-testületének jelenlétében áldotta 
meg az elkészült beruházásokat. Ezúton 
köszönjük a Magyar Állam támogatását, 
valamint a toronyórára adakozók ado-
mányait. A 159 éve eltervezett és 14 év 
óta befejezetlenül állt Csókakői Szent 
Donát Plébániatemplom toronyórájának 
befejezését Isten dicsőségére támogatta:

Csókakő Községi Önkormány-
zat, Csókakői Katolikus Egyházköz-
ség, Váralja Varroda Bt. Csókakő, 
Connecttel Bt. Csókakő, Hartl István, 
Ábele Márton, TondiniErmenegildo, 
Lőrincz Ottó, Makk Lajos, Bognár Sán-
dorné, Makk Gyula, Steiner József, Stei-
ner Sándor, Steiner László, Végh Erika, 
Fináncz Imre, Németh Gyula, Németh 
Gyuláné, Szeghi József, Gyenes Lajos-
né Marika, Bálint Péter, Reich László-
né Marika, Vágó János, Traser Klára, 

KönnyűMelinda, Magyar Józsefné, 
Varga Andrea, Kun Gyula, Fűrész Im-
réné, Kaiser Mihályné Magdika, Végh 
György, Végh Györgyné, özv.Végh 
Lászlóné, Fűrész György, Molnár István, 
Karger Lászlóné, Tóth Andrea, Szijártó 
Tibor, Fűrész Lajosné, Pavlitzky Lász-
ló, Végh Kálmánné, Csöngedi Csaba, 
Csöngedi Csabáné Jutka, Csöngedi Atti-
la, Csöngeiné Ágoston Adrienn, Dr. Sö-
rédi Pál, Szekeres József, Fürész Péter, 
Csöngedi Roland, Lévai Ildikó, Farkas 
Béla, Farkas Klára Emese, Zsipi Gyu-
la, Jelena László, Weiger Lajos, Bognár 
Gábor, Palocsai Jenő, Palocsainé Fűrész 
Éva, Palocsai Linda, Palocsai Levente, 
ifj. Fűrész György, Fűrész Jázmin, Fű-
rész Kristóf, Fűrész Ádám, Török And-
rás.

Mindenkinek köszönjük a támoga-
tását!

Sajnos szomorú hír érkezett hoz-
zánk. Egyházközségünk aktív tagja 
Kaiser István 84 éves korában rövid, 
de súlyos betegséget követően elhunyt. 
Elbúcsúztunk, és elkísértük utolsó útjára 
Kaiser Istvánt, s végső búcsút vettünk 
tőle a csókakői temetőben! A családnak 
ezúton is tolmácsoljuk őszinte részvé-
tünket! Nyugodjon békében!

Liturgikus elmélkedés 

Aranyszájú Szent János püspöknek 
a Máté-evangéliumról mondott szentbe-
szédeiből (Hom. 15, 6. 7: PG 57, 231-
232)

A föld sója és a világ világossága

Ti vagytok a föld sója (Mt 5, 13). 
Hiszen – mondja Jézus – nemcsak éle-
tetek tartamára, hanem az egész világ-
ra vonatkoztatva intézem hozzátok e 
szavaimat. Mert nemcsak két városba, 
vagy tízbe vagy húszba küldelek titeket, 
nem is csak egyetlen néphez küldelek, 
mint a prófétákat, hanem a szárazföld-
re és a tengerre, azaz az egész világra, 
amely nagyon is nyomorúságos állapot-
ban van. Amikor ugyanis azt mondta: ti 
vagytok a föld sója, ezzel azt is jelezte, 
hogy megromlott az egész emberiség, 
tönkretették a bűnei. Ezért azután ép-

pen azokat az erényeket sürgeti náluk, 
amelyek leginkább szükségesek és hasz-
nosak azoknak, akik sok emberrel törőd-
nek. Mert aki szelíd, szerény, irgalmas 
szívű és kötelességtudó, az nem rejti el 
a jócselekedeteit csak önmaga számára, 
hanem mint éltető forrásokat mások ja-
vára is igyekszik kiárasztani. Ugyanígy 
aki tiszta szívű és a békéért fáradozik, és 
aki az igazságot keresi, az a saját éle-
tét a közösség javára áldozza fel. Nos 
tehát, mondja Jézus, ne gondoljátok, 
hogy csak itt-ott előadódó erőfeszítés-
re szólít a hivatásotok, és nem is csak 
valamilyen csekélységre akar indítani 
az, hogy ti vagytok a föld sója. Hanem 
mire? Vajon a megromlott lelkeket majd 
nekik kell megtisztítaniuk? Semmikép-
pen! Mert ami egyszer már megromlott, 
azt nem lehet megint romlatlanná tenni 
azzal, hogy sóval hintjük be. … Ti vagy-
tok a világ világossága (Mt 5, 14). Újra 

így: a világé, nem pedig csak egyetlen 
nemzeté vagy akár húsz városé, hanem 
az egész földkerekségé. Mégpedig értel-
met fénnyel elárasztó világosság, amely 
a napsugárnál sokkalta nemesebb, mint 
ahogyan lélek szerint értendő a só is. 
Először só, azután világosság, hogy 
megértsd, mekkora nyereség származik 
ezekből a nagyon találó szavakból és 
milyen haszon ebből a komoly tanítás-
ból. Mert összetart ez és nem enged szét-
folyni, az irányítása alatt állókat pedig 
arra készteti, hogy az erényre szegezzék 
tekintetüket. A hegyen épült várost nem 
lehet elrejteni. S ha világosságot gyúj-
tanak, nem rejtik a véka alá (Mt 5, 14). 
Ezekkel a szavakkal is sürgeti a megkí-
vánt életmódot arra nevelve őket, hogy 
szüntelenül buzgók legyenek, mint akiket 
mindenki figyel, hiszen az egész világ 
nézőtere előtt vívják a küzdelmüket.

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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VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE!

A hosszabb-rövidebb ideig üresen 
maradó lakás nagycsábítást jelent a be-
törők számára.

Az elmúlt évben átlagosan 19 per-
cenként feltörtek egylakást Magyaror-
szágon, és a betöréses lopásokkalokozott 
kár alkalmanként meghaladta a 254 ezer 
forintot. Ezekből a számadatokból is 
kitűnik, hogy egy-egy bűncselekmény 
elkövetése során jelentős nagyságú 
kártszenvedünk, és nyilvánvalóan a tet-
tesek minimálislebukási kockázat mel-
lett maximális bevételretörekszenek. 
Érdemes tehát megnehezíteni a dolgu-
kat.Ne szerezhessék meg könnyen a 
ránk vonatkozóinformációkat, és aktív 
védekezéssel csökkentsük acélpont-
tá válás valószínűségét.A segítséget, 
a megoldást ne várjuk kizárólag má-
soktól, aközállapotok rendezését csak 
törvényekkel, rendeletekkel, rendőrség-
gel nem lehet megoldani. Elsősorban 
agondolkodásmódon kell változtatni, 
ez még egyáltalán nemkerül pénzbe. A 
hatékony védekezés első foka ugyanis 
mindigaz, hogy tudatára ébredjünk an-
nak, hogy mi is bármikorkárosultakká 
válhatunk.Hosszasan lehetne sorolni 
ugyanis azokat az apróbb, nagyobb 
könnyelműségeket, amelyek révén 
sértettéválásunkat szinte sürgetjük. Má-
sok kárából nem okolunkeléggé, holott 
minden esetnek megvannak a tanulsá-
gai.Felróható a közöny, az összefogás 
hiánya, és nemutolsósorban a tájéko-
zatlanság.Tanuljunk a hétköznapok szo-
morú példáiból, és ne várjuk meg, amíg 
mi is áldozatokká válunk!Nem tudjuk, 
hogy a saját lakásunkat, hogyan kell 
vagy kellenevédettebbé tenni.Az otthon 
biztonsága minden időben a legfonto-
sabb dolgokközé tartozott. Ez az a hely, 
ahol mindenkinek biztonságban

kell éreznie magát, és ha elhagy-
ja, akkor sem szabad, hogy amunkával 
nehezen megszerzett javai a betörők 
könnyű zsákmányává váljanak.A sta-
tisztikák azt mutatják, hogy a polgá-
rok többségét abetörések teljesen fel-
készületlenül érik. Akkor derül csak 
kiigazán, hogy mekkora a baj és az is, 
hogy a lakások, házaktervezésénél, épí-

tésénél a vagyonvédelmi szempontokat 
csakminimális mértékben vették figye-
lembe.Különösen igaz ez a lakótelepi 
lakások esetében, ahol azelkövetéseket 
szinte kizárólagosan a bejárati ajtóki-
feszítésével, illetve hengerzárbetétjé-
nek széttörésévelkövetik el.Abszolút 
biztos védekezés természetesen nem 
létezik, de abetörést akadályozó, vagy 
megnehezítő módszerek,eszközök, 
berendezések léteznek és hatékony-
ságukat agyakorlatban is bizonyítják.
Minden védekezésnek megvan a maga 
eredménye.Tapasztalati tény, hogy 
ahol még a legegyszerűbb riasztó is 
működik vagy az ajtóra egy kiegészítő 
zárat felszereltek, ottmár egyféle biz-
tonság van.Az igazán veszélyesprofi 
betöréseket, majdnem kizárólag anagy 
értékekre, tipp alapján hajtották vég-
re. Az átlagosveszély inkább az, hogy, 
egy-két háztartási gépért,készpénzért, 
ékszerekért szétdúlják az egész házat. 
Akikviszont erre vetemednek, azok 
rendszerint a könnyebb ésdurvább meg-
oldásokat választják, a „macerásabb” 
helyeketnem igazán kedvelik. Sokszor 
viszont, csupán, az „alkalom szüli a tol-
vajt”. A váratlan kedvező lehetőségeket 
használják ki.Statisztikai adatokkal alá-
támaszthatóan az a lakás vagy ház,ahol 
a mechanikus védelem és elektronikus 
riasztó is működik, sokkal kevésbé van 
kitéve a feltörés veszélyének.Az otthon-
védelem mechanikai védelemjelenleg 
a legkorszerűbb és legeredményeseb-
ben elektronikai védelemalkalmazható 
formája a (csendes riasztás, kombi-
nált védelem, jelzésfogadó központ)
A kombinált vagyonvédelem akkor 
hatásos, ha az egy lakásra,egy épület-
re, annak közvetlen környezetére, min-
den eshetőséget és lehetőséget figye-
lembe véve teljes mértékbenkiterjed. 
Egyetlen gyenge pontot sem szabad 
a számításbólkihagyni.A mechanikus 
védelemnek egyrészt a behatolót már 
eleve elkell térítenie a szándékától, 
másrészt jeleznie kell, hogy a betö-
rés nem lesz könnyű feladat.Tényle-
ges feladata nem a behatolás biztos 
megakadályozása,hanem a késleltetés, 
miközben az elektronikus rendszer 
riaszt.A riasztás lehet helyi hang- és fény-

jelzés és lehettávriasztásos rendszerű. 
A leghatékonyabb vagyonvédelmi kom-
binált módszerek a jóésmegbízható me-
chanikus védelemre, az önmagát is védő 
korszerűelektronikus figyelő- és jelző-
rendszerekre, valamint atávriasztásra 
épülnek. Ez gyakorlatban úgy működik, 
hogy amint az elektronika amechanikus 
védelem feltörésének kísérletét, vagy 
valamilyenrendellenességet észlel, eset-
leg a kiépített helyi hang- ésfényriasztó 
rendszer hatástalanítására történik 
kísérlet, akkortelefonvonalon vagy 
rádiós rendszeren keresztül értesíti 
adiszpécserközpontot vagy közvetle-
nül a rendőrség ügyeletét.Így fordul-
hatott már számos esetben elő, hogy a 
mit sem sejtő betörőket a helyszínen 
tettenérték.Megyénk területén vala-
mennyi rendőrkapitányságonüzemel 
ilyen figyelő központ és a vagyonvédel-
mi cégekdiszpécserközpontjaira bekö-
tött objektumokkal összesen körülbelül 
kétezer lakás, telephely, üzlet illetve 
pénzintézettávriasztása került kiépí-
tésre.Az tény, hogy az említett kombi-
nált védelem és szolgáltatásegy átla-
gos lakásra vagy családi házra, annak 
építésisajátosságaitól függően elérheti 
az egy-kétszázezer forintot is.Továbbá 
a szolgáltatás havi díja is minimum 2-3 
ezer forint.Hajlamosak vagyunk arra, 
hogy ezt a kiadást most fölöslegesen 
nagynak minősítsük. Mielőtt ezt ten-
nénk, gondoljunk arra, hogy egy be-
törésalkalmával hány év munkájával 
szerzett vagyon vész elazonnal, és csak 
utólag döbbenünk rá, hogy milyen cse-
kély aza védelmünkre beruházott pénz 
ahhoz a pótolhatatlan kárhozképest, 
ami bárkit bármikor érhet.A vagyon-
védelem szempontjából azt is számí-
tásba kell venni,hogy lesznek olyanok, 
akik szándékuk ellenére nem képesek 
a korszerű rendszerek telepítésének és 
üzemeltetésénekköltségeit fedezni.Ez 
esetben is van hatékony módszer, ami 
főleg azösszefogáson és a szervezésen 
múlik. Ahol a lakókmegszervezik a ma-
guk belső figyelő és jelző rendszerüket, 
a betörőknek még csak esélyük sem ma-
rad, és ez a szolgáltatáspénzbe sem ke-
rül. Először is válasszuk ketté a vagyon-
védelemmel foglalkozótémát.

Polgárőr Hírek



9XXVI. évfolyam 09. szám

1./ Aki teheti, annak célszerű egy 
megbízható céggel ateljes rendszert 
megterveztetni és felszereltetni.

2./ Aki viszont csak korlátozott mér-
tékben képes avagyonvédelemre költe-
ni, annak sok mindent magánakkell ter-
veznie, vásárolnia és felszerelnie. 

Ez utóbbi témakörben szeretnénk 
tanácsot adni, felsorolniazokat a le-
hetőségeket, egyszerűbb megoldáso-
kat, melyek nem igényelnek jelentős 
anyagi ráfordítást és alkalmazásu-
kat követően nem kell tovább félni 
a bűnelkövetők aktívmunkájától”, 
biztonságosabb életkörülményeket 
teremthetünkkörnyezetünkben.Ami mi-
nimális anyagi ráfordítást igényel:

1./ Az eredetileg meglévő -kilincset 
ismozgató- zár fölötti ajtólapraszereljünk 
egy jó minőségű kiegészítőzárat. 

2./ A hagyományos zárbetétet cserél-
jük ki egy korszerű, fúrás ésletapogatás 
ellen védett többcsapsoros betétre és 
védjük azteltörés ellen zárpajzzsal.

3./Az ajtó legkritikusabb feszítő ma-
gasságában (kb.120 cm) szereltessünk 
fel jó minőségű hevederzárat. 

4./ A gyenge farostlemez ajtót erősít-
sük meg 2-3 mm vastag fémlemezborí-
tással, melyet kívülrőlkapupántcsavarral 
rögzítsünk.Jó megoldás, az is ha 
komplettbiztonsági ajtót szereltetünk 
fel.

5./ Az alacsonyabban fekvő ablako-
kat, (2 méter alatti)erkélyeket védhetjük 
rácsozattal,

betörésgátló fóliával vagy 
betörésgátló redőnyfelszerelésével.

6./ Zárt lépcsőházakban, bejárati aj-
tók fölé, előterekbe helyezhető a mozgás-
érzékelővel egybekötött, vezérelt világí-
tás. Az állandófényforrást is pótolja és 
azelriasztásban is hatékony eszköz,ami 
szürkület után csak akkorkapcsol be, ha 
a védett területreérkezik valaki. 

Nagyon jó minőségű és viszonylag 
elfogadható árban lévő videokamera 
rendszer is telepítésre kerülhet az in-
gatlanokban, ami a mai okos telefonok 
világában már bárhonnan haza lehet 
nézni, hogy mi történik éppen a saját ott-
honunkban.Legyen az beltéri és kültéri 
kamera egyaránt.Az én otthonomban 9 
darab megfigyelő kamera működik. Ami 
minden mozgást jelez a telefonomon. 

Szívesen segítek a beszerzésben és a te-
lepítésben is egyaránt.

A cikk végén megtalálható a telefon-
számom, ha valaki azon gondolkodik, 
hogy megfigyelje az ingatlanát a mai 
jogszabályok szerint. Ami nem kerül 
pénzbe:

+Használjuk a zárakat. (Csak a be-
zárt zár védi vagyonát !) Távozásunk-
kor, még ha az rövid idejű is és csak 
aközelbe történik, zárjuk be gondosan 
az ajtókat, a veszélyeztetettebb helyen 
lévő ablakokat és a garázst.

+A rejtett kulcsok: Lehetőleg ne 
helyezzünk el rejtett tartalékkulcsot az 
általunk biztosra vélt helyen (éábtörlő 
alatt, ablakpárkányon, stb.). A betörők 
ezeket a helyeket mind jólismerik és a 
tartalék kulcsokat azonnal ott fogják ke-
resni.

+A világítás: Távollétünk esetén – 
szürkületkor – célszerű bekapcsolva 
hagyni néhány belső világító lámpates-
tet. A különböző helyiségek fényforrása-
it külön vezérelhetjük aszaküzletekben 
vásárolható kapcsoló órával is. 
Ígyteljesen automatikusan a beállított 
idő intervallumnak megfelelően kap-
csolhatjuk fel, illetve le a lámpákat, azt 
ahatást keltve, hogy a tulajdonos otthon 
tartózkodik.A villanyóra szekrényét zár-
juk biztonságosan, hogy a

behatoló ne tudja előre elsötétíteni a 
lakást, illetve ezzelegyütt az elektroni-
kus riasztást is kiiktatni.

+A házszámokat mindig az utcáról 
jól látható helyen kellelhelyezni, mert 
adott esetben ez nagymértékben segít-
heti az intézkedő hatóságok, polgárőr-
ség, vagy a felügyeleti járőrszolgálat 
munkáját. Helyezzünk el azépület vé-
dettségére utaló figyelmeztető táblát, 
jól láthatóhelyen, mely segítséget nyújt 
az adott objektumbeazonosításában, és 
sok esetben már ez is alkalmas abetörés 
megelőzésére.

+Környezetünk rendje: (Lehetősé-
geinkhez mérten mindigtartsunk rendet 
a közvetlen környezetünkben és a kert-
ben.)

A széthagyott kerti szerszámok, gé-
pek illetvegyerekjátékok, valamint a 
könnyebben elmozdítható kertibútorok 
egyszerűen ellophatók, vonzzák a 
besurranótolvajokat. Használat után rak-
juk a helyükre vagy tartsuk őket elzárva. 
Lehetőség szerint a létrát tároljuk belső 
térben,de mindenképpen zárható helyen.

+A garázs: Célszerű a garázsajtót 
napközben is zárva tartani. Ne adjunk 
lehetőséget a külső szemlélődőkrészére, 
hogy megfigyelhessék, mit is tartunk 
odabent.Az elektronikus védelmi rend-
szert úgy építtessük ki, hogyéjszakára 
a garázs és a ház azon részei, amit éjjel 
nem

használunk, bekapcsolhatóak le-
gyenek. Soha ne hagyjuk a ház előtt, 
az udvaron, vagy a garázsban álló 
autónkbanaz indító kulcsot!

+ A külső növényzet: Megfelelően 
látható a bejárati ajtó az utcáról, vagy 
el van takarva sűrű növényzettel? Ha 
igen,ritkítsuk meg azt annyira, hogy a 
betörők ne tudjanakészrevétlenül tevé-
kenykedni.

+Értéktárgyak megjelölése: Gra-
vírozással jelöltesse meg a lakás-
ban használt műszaki eszközöket, 
háztartásigépeket, és vegyen fel érté-
keiről pontos HÁZILELTÁRT(típus, 
gyáriszám) megjelölésével. Jó megoldás 
az is, havideokamerával méretarányosan 
rögzíti vagyontárgyait.Lehetőség szerint 
soha ne dobjunk A kukába olyan iratot 
ahol személyes adat vagy bármilyen in-
formáció szerepel. 

Sajnos szomorú hír érkezett a pol-
gárőrség tagságához. Gyász hírt kap-
tunk, hogy Kaiser István alapító tagunk 
84 éves korában rövid betegség után el-
hunyt. 

A családjának ezúton is őszinte rész-
vétet nyilvánítunk!Elbúcsúztunk, és el-
kísértük utolsó útjára Kaiser István tag-
társunkat, aki alapító tagként már 1998 
óta végig tagja volt a Csókakői Polgár-
őrségnek! Pista bácsi, a szolgálat lejárt! 
Nyugodj békében!

Fináncz Imre 
egyesületi tel.: 06/20-457-7427
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Mindenki őzikéje
Az idősebb generáció tagjai közül szinte mindenki ismeri  Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje című verses meséjét.Ked-

ves, aranyos  történet, kár, hogy a mostani gyerekek nem nagyon ismerik, pedig mindenféle divatos  eszmének megfelelne.

Kíváncsi lennék, vajon Bambi, Felix Salten mesehőse 
közelebbi ismerőse -e a mai gyerekeknek? Talán jobban 
megmaradt, mivel több filmet is készítettek belőle.

Az őzzel kapcsolatos életérzés azonban ma is egyértel-
műen pozitív: az európai őz (Capreoluscapreolus) minden 
gyerek kedvence és valljuk be, mi felnőttek is nagyon ked-
veljük. Nyelvünkben is csupa barátságos értelmezéssel for-
dul elő: gondoljunk például az „őzike szelídségű” emberre, 
vagy az „őzikeszemű” szépségekre, de még az „őzbarna 
szín” is közkedveltnek mondható.

Amióta az erdő szélén éldegélünk, testközelből ismerjük 
az őzeket. Gyakorlatilag velünk élnek. 

Gyakran szinte megdöbbenünk a tapasztalatainkon: 
hallottatok már olyat, hogy az őz valóságos „fészket” épít? 
Nem tudom, minek lehetne nevezni azt a helyet, amit a 
kertünk erdős részén találtunk meg és többször láttuk ott 
magát az őzet is, ami a méretének megfelelően nagy, de 
tényleg olyan, mint egy fészek. Mindenféle füveket, ága-
kat hordott össze a gazdája. Rendszeresen oda járt pihenni. 
Ha a széljárás kedvező volt és nem vett észre minket, jól 
meg lehetett figyelni, bár a fotózás azért nekem nem sike-
rült, sajnos.

A házunkhoz vezető erdei úton sűrűn találkozunk ezek-
kel az állatokkal: néha fényes nappal, de inkább csak szür-
külettől kezdődően. Nagyon kell vigyázni, nehogy elüssük 
őket, mert előfordult már, hogy alig két méterrel előttünk 
ugrott ki egy őzike. Nem lankadhat a figyelmünk, ha átért 
a túloldalra: gyakori, hogy követi egy-két másik példány. 

Pár száz méterre tőlünk nagy szőlő ültetvény terült el. 
Ez is kedvenc helye volt a környék őzeinek. Nem is értem, 
hogy tudtak olyan gyorsan és biztonságosan „közlekedni” 
a táblában, amikor kordonos telepítésű, azaz végig dró-
tokra volt felkötözve a szőlő? Átugornak a másik sorba? 
Átbújnának a huzalok alatt? Ezt még nem sikerült meg-
figyelni, mert az úton nagyon jól észrevehetők voltunk és 
úgy vettük észre, nem csak a szaglásuk jó, de a szemük is. 
Ez az oka annak is, hogy itt nem tudtam jóminőségű fény-
képet készíteni róluk.

Ami őzzel a legmegdöbbentőbb találkozásunk volt, az 
egy szép nyári napon, a házunk közelében történt. 

Van egy kis kerti tó a telkünkön, kifejezetten azért, 
hogy itatóhelye legyen a körülöttünk élő állatoknak. Jön-
nek is szépen: békák, siklók, madarak, őzek, vaddisznók. 
(Ez utóbbiak már túlságosan is hozzászoktak a látogatá-

Környezetvédelmi Hírek

sokhoz.) Valószínűleg egy többször itt járt őz jöhetett pár mé-
terrel tovább és a kertben felállított műanyag medence mellé 
feküdt. Nem mi hívtuk vagy kényszerítettük, teljesen magá-
tól . Sajnos, beteg lehetett, egy egészséges állat valószínűleg 
nem közelített volna meg bennünket ennyire, ráadásul nap-
pal. Gondolom, a víz és egy kis hűsítés vonzotta. Nyugodtan 
tűrte, hogy egy vödörben vizet tegyünk mellé, de nem tu-
dom, ivott-e belőle – nem akartuk zavarni és inkább máshová 
mentünk, a medencét sem használtuk, amíg ott volt.

Természetesen az őz vadállat, nem játékszer. Nagyon jól 
alkalmazkodott az emberek közelségéhez, óvatos, de elviseli 
a szomszédságot. Néha bizony kárt is okoz: a fiatal gyümölcs-
fák különösen nagy veszélynek vannak kitéve, ezért ajánla-
tos védőhálóval óvni őket. Egyszer szinte sírtam, amikor az 
éppen virágozni kezdő szentgyöngyfácskánk kérgét teljesen 
lerágta egy őz, pedig szinte a ház mellett volt. (Sajnos, el is 
pusztult.)Még csaknem is neheztelhettünk rá: mi költöztünk 
az élőhelye közelébe, nem az őz volt a betolakodó! Biztosan 
nem szándékosan akart bánatot okozni.

Képek és szöveg: Farkas Klára   
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       XXIII. CSÓKAKOI VÁRJÁTÉKOK 
2022.09.02-03-04.   

    

22002222..0099..0022..  PPÉÉNNTTEEKK                                                                                                          

1177  ÓÓRRAA  BBOORRUUTTCCAA  MMEEGGNNYYIITTÓÓ  
1188  ÓÓRRAA  KKAAPPUUNNYYIITTÁÁSS  
2200  ÓÓRRAA  GGEESSZZTTEENNYYEE  AACCOOUUSSTTIICC  

2211  ÓÓRRAA  VVIIKKIINNGG  ZZEENNEEKKAARR  JJUUBBIILLEEUUMMII  KKOONNCCEERRTTJJEE  MMIINNDDEENN  ZZEENNEEKKAARRII  TTAAGGGGAALL  11998822--TTőLL  
JJEEGGYYÁÁRR::  22000000  FFTT  JJEEGGYYEEKK  AA  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  KKAAPPHHAATTÓÓ  

22002222..0099..0033..  SSZZOOMMBBAATT    

VVÁÁRR          1100..0000  ÜÜNNNNEEPPÉÉLLYYEESS  KKAAPPUUNNYYIITTÁÁSS                                                                                      1100..0000--TTÓÓLL  KKÉÉZZMMűVVEESS  VVÁÁSSÁÁRR  
1122..0000--1144..0000--1166..0000  VVÁÁRROOSSTTRROOMM  AAZZ  II..  AANNDDRRÁÁSS  KKIIRRÁÁLLYY  LLOOVVAAGGRREENNDD  ÉÉSS      
AA  CCSSŐSSZZII  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII  ÉÉSS  HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYŐRRZZŐ  EEGGYYEESSÜÜLLEETTTTEELL            1155..0000    IIDDEEGGEENNVVEEZZEETTÉÉSS  AA  VVÁÁRRBBAANN  

SSZZÍÍNNPPAADD::  

1122..0000  RRÉÉGGII  VVIILLÁÁGGZZEENNEE  --  SSZZEELLIINNDDEEKK    
1133::0000  CCSSÓÓKKAAKKŐII  ÉÉRRDDEEMMÉÉRREEMM  ÉÉSS  CCSSÓÓKKAAKKŐ  LLEEGGSSZZEEBBBB  PPOORRTTÁÁJJAA  DDÍÍJJ  ÁÁTTAADDÁÁSSAA  
1133::3300  CCSSÓÓKKAAKKŐII  VVÁÁRRBBAARRÁÁTTOOKK  BBEEMMUUTTAATTKKOOZZÁÁSSAA  
1144::0000  CCSSÓÓKKAAKKŐII  SSZZEENNTT  DDOONNÁÁTT  BBOORRRREENNDD  BBEEMMUUTTAATTKKOOZZÁÁSSAA    
1144::3300  OOPPOOLLSSKKIIEE  BBRRAACCTTWWOO  RRYYCCEERRSSKKIIEE  --  OOPPOOLLEEII  TTEESSTTVVÉÉRRIISSÉÉGG  ÉÉSS  BBAARRÁÁTTAAII    
                    HHAARRCCII  BBEEMMUUTTAATTÓÓJJAA  

1155::0000  MMAAGGYYAARR  KKIIRRÁÁLLYYII  KKAARRDDFFOORRGGAATTÓÓKK  RREENNDDJJEE    
1155::3300  VVÉÉRRTTEESS  EEGGYYEESSÜÜLLEETT  ÉÉLLŐ  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLEEMM  ÓÓRRAA  ÉÉSS  HHAARRCCII  BBEEMMUUTTAATTÓÓ  

          1166::0000  SSZZEENNTT  LLÁÁSSZZLLÓÓ  VVIITTÉÉZZEEII  EEGGYYEESSÜÜLLEETT  HHOOLLLLÓÓKKŐ  VVIISSEELLEETT  ÉÉSS  FFEEGGYYVVEERRBBEEMMUUTTAATTÓÓ  
1166::3300  RRÉÉGGII  VVIILLÁÁGGZZEENNEE  --  SSZZEELLIINNDDEEKK  
1177..0000  TTUULLIIPPÁÁNNTTOOSS--  ZZEENNÉÉSS  MMEESSEEJJÁÁTTÉÉKK  „„MMEESSÉÉKK  MMÁÁTTYYÁÁSS  KKIIRRÁÁLLYYRRÓÓLL””    
1188..0000  CCSSÓÓKKAAKKŐII  BBAARRKKÓÓCCAABBEERRKKEENNYYEE  NNÉÉPPTTÁÁNNCCEEGGYYÜÜTTTTEESS  
1199..0000  VVÁÁRRAADDII  EESSZZTTEERR  SSÁÁRRAA  ÉÉSS  KKEELLLLEERR  JJÁÁNNOOSS  AA  VVÖÖRRÖÖSSMMAARRTTYY  SSZZÍÍNNHHÁÁZZ  MMűVVÉÉSSZZEEIINNEEKK  
                    VVIIDDÁÁMM  ZZEENNÉÉSS  MMűSSOORRAA  

2200..0000  FFEELLVVIIDDÉÉKKII  RROOCCKKSSZZÍÍNNHHÁÁZZ  
2211..3300  LLAASSEERR  SSHHOOWW                                                                  2222..0000  EELLEEKKTTRROONN  BBAANNDD  ZZEENNEEKKAARR  
NNAAGGYY-- MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGG  TTÉÉRR  
1177..0000  OOPPOOLLSSKKIIEE  BBRRAACCTTWWOO  RRYYCCEERRSSKKIIEE  --  OOPPOOLLEEII  TTEESSTTVVÉÉRRIISSÉÉGG  ÉÉSS  BBAARRÁÁTTAAII  HHAARRCCII  BBEEMMUUTTAATTÓÓJJAA  
1177..3300  VVÉÉRRTTEESS  EEGGYYEESSÜÜLLEETT  LLOOVVAASS  HHAARRCCII  BBEEMMUUTTAATTÓÓJJAA  
1188..0000  MMAAGGYYAARR  KKIIRRÁÁLLYYII  KKAARRDDFFOORRGGAATTÓÓKK  RREENNDDJJEE    
1188..3300  SSZZEENNTT  LLÁÁSSZZLLÓÓ  VVIITTÉÉZZEEII  EEGGYYEESSÜÜLLEETT  HHOOLLLLÓÓKKő  HHAADDGGYYAAKKOORRLLAATT  OOSSTTRROOMM  AA  VVEENNDDÉÉGGEEKK  RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELLÉÉRREE  

22002222..0099..0044..VVAASSÁÁRRNNAAPP  
TTUULLIIPPÁÁNNTTOOSS  JJÁÁTTÉÉKKPPAARRKK  ÉÉSS  AALLKKOOTTÓÓMMŰHHEELLYY  

1100--1144  ÓÓRRÁÁIIGG  NNÉÉPPII  FFAAKKÖÖRRHHIINNTTAA,,  NNÉÉPPII  JJÁÁTTÉÉKKPPAARRKK,,  NNÉÉPPII  KKÉÉZZMMŰVVEESS  FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS,,  AARRCCFFEESSTTÉÉSS,,  
LLUUFFIIHHAAJJTTOOGGAATTÁÁSS,,  PPAARRAASSZZTTOOLLIIMMPPIIAA,,  TTÁÁNNCCHHÁÁZZ,,  KKÉÉZZMMŰVVEESS  VVÁÁSSÁÁRR,,  BBÜÜFFÉÉ    

1111  ÓÓRRAA  GGÓÓLLYYAALLÁÁBBAASS  PPAARRAASSZZTT  KKOOMMÉÉDDIIAA,,    

1133  ÓÓRRAA  OONN  BBEEAATT  ZZEENNEEKKAARR  KKOONNCCEERRTTJJEE  
  A RENDEZVÉNY SZOMBATI ÉS VASÁRNAPI PROGRAMJAI INGYENESEN LÁTOGATHATÓK!  

A RENDEZVÉNY LÁTOGATÓI RÉSZVÉTELÜKKEL HOZZÁJÁRULNAK A RÓLUK KÉSZÜLT KÉPEK ÉS HANGFELVÉTELEK KÖZZÉTÉTELÉHEZ!   
AZ ESEMÉNY LEBONYOLÍTÁSA A MINDENKORI JÁRVÁNYÜGYI JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA MELLETT TÖRTÉNIK!                                    

SSZZEERRVVEEZZő  CCSSÓÓKKAAKKő  KKÖÖZZSSÉÉGGII  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT!!  AA  MMűSSOORRVVÁÁLLTTOOZZTTAATTÁÁSS  JJOOGGÁÁTT  FFEENNNNTTAARRTTJJUUKK!!                            

VVÁÁRR  AA  VVÉÉRRTTEESS  VVÉÉDDŐJJEE!!        
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