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Tisztelt Csókakőiek! 

Elérkeztünk az év utolsó hónap-
jához. December a tél hónapja, s bár 
mindenhol a felmelegedéssel kapcso-
latos hírek jelennek meg, kérek min-
denkit, hogy a téli időjárásnak megfe-
lelően vezessenek, s autóikat készít-
sék fel a téli időjárás viszontagságaira. 
A Rendőrség kiemelten fi gyelmeztet 
mindenkit a téli útviszonyokra, arra, 
hogy jegesedés várható az utakon ép-
pen ezért a sebesség megválasztásánál 
legyünk óvatosak. Az út hókotrása, az 
utak sózása miatt, az autóikkal ne az 
utcán parkoljanak, ne ott tárolják a 
járműveiket. Egyrészről nem tudjuk a 
gépkocsik sérülésmentességét garan-
tálni, másrészt az utcán tárolt autók 
akadályokat képeznek a hókotróknak, 
sószóróknak, s ezzel veszélyeztetik 
a közlekedést. A községben jelenleg 
dupla annyi autót tartunk nyilván, 

mint négy évvel ezelőtt. Jelentősen 
megnövekedett a forgalom a faluban. 
A hegyi utak keskenyek, veszélyes 
lejtőkön vezetnek, tiszteljük a hegyet, 
annak útjait, nem minden gépjármű 
képes a téli időszakban, a téli akadá-
lyok miatt biztonságosan közleked-
ni. Vegyük fi gyelembe képességein-
ket, autónk műszaki állapotát, annak 
adottságait. Ügyeljünk az utakon 
közlekedő gyerekekre! Gyerekeink 
biztonsága érdekében tartsuk be a se-
bességhatárokat, ne rohanjunk, las-
sabban vezessünk. A havazás, az ön-
magában nem katasztrófahelyzet, ám 
a közlekedésben óvatosságra int min-
denkit. A házak előtti járdákat kérem 
az ott lakók, ingatlantulajdonosok ta-
karítsák le. Ahol a szomszédos ingat-
lan kihalt, a takarítást a szomszédok 
a lakatlan ingatlan feléig kötelesek 
letisztítani, jégmentesíteni, így bizto-
sítva a gyalogosforgalom biztonságát. 

Ha tél, akkor jön a Karácsony! Adven-
ti várakozásunk helyszíne továbbra is 
a Művelődési Ház parkja, ahová vár-
juk a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
Az Adventi programok vasárnapon-
ként, december 1, december 8, dec-
ember 15 és december 22-én délután 
17 órakor kezdődnek, a műsorok után 
játszóház lesz a Művelődési Házban. 
A Szent Donát Plébánia Templomban 
minden vasárnap 11 órakor szent mi-
sék vannak az adventi vasárnapokon, 
december 21-én Karácsonyi Koncert, 
december 24-én éjfélkor, pedig Kará-
csonyi Éjféli Szent Mise lesz. Várunk 
mindenkit szeretettel programjainkra! 
Áldott, békés Karácsonyt! 

Eredményekben gazdag, boldog 
új évet kívánok!

Csókakő, 2019. november 25.                                  
Fűrész György polgármester                          
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Szeptemberben beindult a munka 
iskolánkban, a dolgos hétköznapokat 
ismét tartalmas programok, versenyek 
színesítették.

Szeptember második hetében elin-
dult a 3-4. osztályosok úszás oktatása, 
10 alkalommal vehetnek részt, ingye-
nesen testnevelés óra keretében.

Hagyománnyá vált, hogy minden 
évben szüretelni megyünk, az idei 
évben sem volt ez másként egy igazi 
őszi délelőttön. Ez a munkára nevelés 
egyik formája, melyen tanulóink nagy 
lelkesedéssel vesznek részt. Ezúton is 
köszönjük a Fűrész családnak, a lehe-
tőséget és a munka utáni szíves ven-
déglátást. Jól éreztük magunkat!

Első osztályos tanulóink részt vet-
tek az Óvoda által szervezett Mihály 
–napi vásáron, ahonnan élményekkel 
gazdagon tértek vissza az iskolába, 
ezúton is köszönjük a lehetőséget.

Szeptember utolsó hétvégéjén tar-
tottuk a családi napot és a Pákozdi-
csata emlékére a harcitúrát. 8. osztá-
lyos tanulóink Söréd irányába jelölték 
ki a túra útvonalát, játékos feladatok-
kal készültek a kisebbek számára. Míg 
az osztályok az erdőt járták, addig a 
szülők jóvoltából fi nomabbnál fi no-
mabb ételekkel készültek a vár alatti 
téren, hogy vendégül láthassák a meg-
fáradt kirándulókat. Melyet ez úton is 
köszönünk.

Szeptember 30-án ünnepeltük a 
Magyar Népmese Napját, játékos fel-
adatokkal, mesével, köszönjük szé-
pem Laki Marikának a mesemondást!

Október 1-jén ünnepeltük a Zene 
Világnapját, a Hang-Szín-Tér Mű-
vészeti Iskola jóvoltából, tanulóink 
hangszerbemutatón vehettek részt.

Október 3-án az Országos Könyv-
tári Napok keretében tanulóink zenés 
előadást hallhattak a Los Andinos 
Együttes vezetőjétől A Föld tüdeje, 
Ecuador a vulkánok országa címmel.

Az idei évben is megtörtént az őszi 
papírgyűjtés, tanulóink sok papírhul-
ladékot gyűjtöttek.

Október 15-én a Vár felszabadulá-
sát ünnepeltük játékos feladatokkal és 

Sörédi Pál várkapitány előadásával.
Az idei évben is részt vettünk a 

szüreti felvonuláson, iskolánk tanulói 
néptánccal készültek a falu lakói szá-
mára. Köszönjük a szívélyes fogadta-
tást az állomások vendéglátóinak.

Faluünnepély keretében emléke-
zetünk meg az 1956. október 23-ai 
Forradalom eseményeiről. Tanulóink 
színvonalas műsorral készültek.

Október utolsó hetében 7. osz-
tályos tanulóink a temetőben tették 
rendbe az elhanyagolt sírokat és virá-
gokat ültettek az emlékművekhez.

November 5-én a csókakői Könyv-
tár jóvoltából felsős tanulóink dr. Haj-
du Zsanett: Veszélyeztetett állatfajok-
Környezetvédelem címmel hallhattak 
előadást a Kultúrházban. 

November 21-én nyílt napot tartot-
tunk, örülök, hogy ilyen nagy érdeklő-
dés volt a szülők körében.

November 23-án a Szülői Szerve-
zet Katalin-napi bált rendezett a Kul-
túrházban, köszönöm nekik a szerve-
zést, aki ott volt biztosan jól érezte 
magát. 

Köszönjük szépen Végh Tibornak 
a fi nom almát, melyet tanulóinknak 
küldött! Köszönjük a Luxemburgi 
Baráti Társaságnak a sok adományt, 
mellyel támogatták iskolánkat! Kö-
szönjük szépen Guszter Jánosnak a 
hangosítást rendezvényeinken!

Versenyeink:
Tóparti Gimnázium- Német 

Szépkiejtési Verseny: Király Eszter 3. 
helyezés

Kazinczy-napok Kincsesbánya- 
Német hon- és népismeret 1. helyezés: 
Czompó Léna, Nyerges Réka, Tóth 
Bernadett, Simicska Kinga

Járási Asztalitenisz Bajnokság- Ki-
szely Vince 1. helyezés, Kiszely Ábel 
1. helyezés, Könnyű Ákos 3. helyezés

Megyei Asztalitenisz Bajnokság- 
Kiszely Ábel 3. helyezés

Hónap tanulói:
1.osztály: Hanczvikli Bendegúz, 

Polacsek Csaba
2.osztály: Czikora Vince, Tajti 

Luca, Bágya Dzsenifer

3.osztály: Berényi Bence, Szabó 
Lara

4.osztály: Hegedüs Boldizsár, Ki-
rály Hunor

5.osztály: Tollas Milán
6.osztály: Tóth Bernadett, Kapos 

Vivien, Hantos Ramóna, Balázs Eszter
7.osztály. Fehér Elizabet, Appel 

Maja, Varga Jonatán
8. osztály: Király Eszter
Hónap osztálya: 7. osztály 

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, 
hogy a téliszünet időpontja:

2019. december 23-tól 2020. 
január 05-ig tart.

(utolsó tanítási nap: 2019. 
december 20, első tanítási nap: 2020. 
január 6.)

Áldott, békés, szeretetteljes Kará-
csonyi Ünnepeket kívánok mindenki-
nek!

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma 
éjjel gondoltál

Ugyanúgy igaz legyen holnap 
s holnapután,

Kívánj igazi ünnepet, kívánj 
igazabb életet,

Békés karácsonyt mindenkinek!”
Horváth Attila

Bócz Éva
tagintézmény-vezető

ISKOLAÉLET HÍREI
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Elérkezett az év utolsó hónap-
ja, ünnepi készülődés jellemez 
ilyenkor mindenkit. Szeretnénk 
felhívni a fi gyelmet a téli útviszo-
nyok veszélyeire. Tavalyi évben 
is több műszaki mentésünk volt 
Csókakő belterületén, külterü-
letén a felelőtlen autósok miatt, 
akik felkészületlenül vágtak neki 
a hegyi utaknak a téli körülmé-
nyek között. Tudjuk, látjuk, hogy 
a tél sem a régi, s most is, amikor 
írom ezt a cikket pozitív értéke-
ket mutat a hőmérő. Szeretnénk 
felhívni a fi gyelmet az idő vál-
tozékonyságára, arra, hogy akár 
órák alatt téliesre fordulhat az 
időjárás, ami hirtelen jegesedést 
okozhat. Nincs az a felkészült 
önkormányzat, községgazdálko-

dás, vállalkozó, aki ezt a labilis 
időjárási anomáliát tudja követni, 
reagálni azonnal, ezért fontos a 
felelős hozzáállás lakosaink, au-
tósaink részéről is! Az, hogy nem 
az állandó téli időjárás a jellem-
ző, talán még veszélyesebb, mint 
hinnénk. Nagyon magasak akár 
a napon belüli hőingadozások is, 
ami kihat az emberi szervezetre 
és a fi gyelemre is. Épp ezért fo-
kozott óvatosságot és türelmet 
kérünk a lakosságtól, a saját és a 
gyermekeink jól felfogott bizton-
sága érdekében is, hiszen ilyen-
kor utcáinkon megjelenhetnek a 
szánkóval közlekedő gyerekek 
is. A karácsonyi ünnep elenged-
hetetlen tartozéka a gyertya, a 
csillagszóró. Kérem a lakóinkat, 

hogy a gyertyát, a csillagszóró-
kat, őrizetlenül ne hagyják. Egy 
karácsonyfa tűz pillanatok alatt 
súlyos tragédiákat okozhat, egy 
élet munkáját tehetik tönkre. Sze-
rencsére fennállásunk alatt, ilyen 
jellegű tűzhöz nem riasztottak 
még bennünket, kérem Önöket, 
hogy ebbéli jó szokásunkat, szo-
kásukat a jövőben is tartsák meg. 
Végezetül pedig egyesületünk 
nevében, áldott, békés, meghitt 
Karácsonyt, és eredményekben 
gazdag boldog új évet kívánunk!

Csókakő, 2019. november 25.
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

1887 óta

TŰZOLTÓ HÍREK

MEGJÁRTAM A POKLOK POKLÁT…
A Csókakői Idősek Otthona la-

kója a Csókakői Érdemérem egyik 
tulajdonosa, a Csókakői Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület volt elnöke, pa-
rancsnoka, a Csókakői Nyugdijas 
Klub most már valóban nyugalma-
zott elnöke, a Szent Donát Plébá-
nia Templom valamikori sekres-
tyése, egyházközségi tanácsnoka, 
az egykori levente, aki csillogó 
szemével és 92 éves lendületével 
fogadott, hogy „MÉG ÉLEK!”. S 
mit tagadjam, feltétlenül igaz ez a 
megállapítás. Csillogó szemű, erő-
teljes csókakői férfi val fogok kezet, 
nagyapám első unokatestvérével, a 
bácsikámmal,aki már csak a Csóka-
kői Nyugdíjas Klubért hagyja el kis 
lakását, ágyát, s akit csak az emlékek 
súlya alatt látok elgyengülni. Egy 
fotót mutat, édesapja katonaképét, 
aki a tizenhetesekkel volt ott a Do-

berdónál, és megkapta a kisezüstöt. 
De a fi ának is kijutott a 20. század-
ból jócskán, ő is megjárta a frontot. 
Nem is akármilyen frontot az Ukrán 
frontot, épp 75 évvel ezelőtt decem-
berben kezdődött Csókakő, és az ő 
kálváriája is. 

– Csókakőn születtem 1927-ben, 
itt is éltem. Édesapám, Steiner Jó-
zsef kitanulta a bognár mesterséget. 
A bognárműhelyének szerszámait 
két üsző árán vette. Cimbalmokat 
is készített. Éltünk Tárnokon, ott 
Grünfeld Sándor zsidó nagybirtokos 
műhelyében dolgozott az édesapám. 
Négy cimbalmot készített az apám, 
ebből egyet eladott ebből vett nekem 
francia biciklit, ezzel jártam Csóka-
kőre, és ő is ezt a kerékpárt használ-
ta. Bodajkon kezdtem el az iskolát, 
de nem szerettem oda járni, ezért az-
tán nagyszüleimhez szállásoltak be, 

mert annyira oda voltam Csókakő-
ért, hogy kénytelenek voltak átíratni 
a Csókakői Katolikus Elemi Iskolá-
ba. Majd a szüleim is követtek, s vett 
apám egy házat 1935-bena Kossuth 
Lajos utcában 770 pengőért, ami-
ben leéltemaz életem, s most adtuk 
el, mivel beköltöztem a Csókakői 
Idősek Otthonába. Szerencsések a 
gyerekeim, hogy itt van Csókakőn 
ez az otthon, mert én máshová nem 
mentem volna el, ide is nehéz szív-
vel jöttem, sajnáltam a házat, de én 
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itthon vagyok, elfogadtam, hogy ez 
a legjobb megoldás.Annyira nem 
szerettem a bodajki iskolát, hogy 
inkább megbuktam, hogy szüleimet 
rábírjam a hazaköltözésre, vagy arra, 
hogy Steiner mamámnál lakhassak, 
Csókakőért még a szüleimet is képes 
voltam hátra hagyni, apám szerint 
elég akaratos gyerek voltam. Csó-
kakőn boldog gyerekkorom volt, 
megtaláltam a helyemet, az iskola, 
a templom, a templomkert, a bará-
tok, kívánom minden csókakői gye-
reknek, hogy legalább így szeressék 
Csókakőt, mint én, vagy jobban. 
Apám 17-es népfölkelő honvéd, tá-
bori csendőr volt, ott volt Sopron 
visszavételénél, harcolt több csóka-
kői katonatársával Horthy Miklós 
Nemzeti Hadseregében. Bár király-
párti volt, s részt vett IV. Károly ki-
rálypuccsában, s emiatt a Vérmezőn 
majdnem kivégezték, tisztelte Hor-
thy kormányzót, aki megkegyelme-
zett neki, a király melletti kiállása 
miatt, azonban vitéz nem lehetett. 
Nehezen viselte, hogy sose vesztet-
tek csatát, ám fi noman fogalmazva, 
az áruló politikai vezetők elárulták 
a hazát, nehezen fogadta el, hogy 
feldarabolták, megcsonkították a 
történelmi Magyarországot. Emiatt 
bánatában sokszor a pohár mélyére 
nézett, ám a háború kitörése előtt 
számos terület békés visszatérésével 
újra reménnyel volt teli az ország, 
így mi is. Bizakodó korszak volt ez, 
bíztunk a jövőben.Aztán kitört a II. 
Világháború. 1944. december 10-én 
jött a papír, hogy jelentkezzek. Le-
vente voltam, jó futó. A Szent Lász-
ló hadosztály egy hadtáp alakulata 
érkezett a faluba 1944. december 
16-án lovas kocsikkal. Megkaptam a 
katonai ruhát, átöltöztünk felesküd-
tünk a hazára, hogy életünk árán is 
megvédjük Magyarországot és még 
aznap elindultunk. Büszke voltam, 

hogy Apám nyomába lépek, s meg-
vívom a csatákat, csak Édesanyám 
siratott, tudta, hogy mi vár rám. 
Gyerek voltam, nem fogtam fel, mit 
kell megélnem ez alatt az év alatt. 
Egy visszavonuló hadsereg tagja-
ként vonultunk vissza. Megtudtam, 
voltak olyan csókakői leventék is, 
akik Dániáig mentek.

Hosszú, háborús utazás követke-
zett. Steiner Márton emlékei közül 
mint tengerből a kagylók, úgy sod-
ródnak elő a történések: az orosz re-
pülőgépek támadásai, a vonulás Fe-
hérvárra, Sörédre, Csákvárra, Bics-
kére, majd Esztergomnál az átkelés a 
Dunán, a hátrálás ezer kaland mellett 
Ausztriáig.

- Esztergomnál a Mária Valéria 
hídon felültem a ló hátára, ám az 
oroszok a szakaszunkat elkezdték 
lőni, a ló megijedt, leestem a lóról, 
a bal lábam beleakadt a kengyelbe és 
a ló húzott maga mögött a földön. A 
ruszkik azt hitték lelőttek, ezért az-
tán így rám már nem tüzeltek, talán 
ez mentette meg az életem. A sereg-
ben egy állatorvos főhadnagy csics-
kása lettem, az volt a dolgom, hogy 
lefogtam a lovakat, amíg az orvos a 
sebeket kezelte. Jó dolgom volt mel-
lette, csak az orosz előre nyomulá-
sok, és pergőtüzek ne lettek volna, 
állandó életveszélyben és menekü-
lésben voltunk, nem volt nyugtunk a 
ruszkiktól.

– Grácig vonultunk vissza, itt 
már minden municiónk elfogyott, a 
város előtt felvettük állásainkat, re-
ménytelen volt a harc, itt már lénye-
gében egy gyerekhadsereg állt szem-
ben egy félelmetes hadigépezettel. 
Jött egy szakasz ruszki és a főhad-
nagy parancsára megadtuk magun-
kat. Harcolni leventeként, fegvver, 
lőszer nélkül nem volt értelme. Azt 
mondták az oroszok, csoportosan 
menjünk hazafelé, ne egyenként, 

mert azt hiszik, partizánok vagyunk. 
Elindultunk Sopron felé, több orosz 
fegyveres őr kísért bennünket, beér-
tünk a városba. Az oroszok közre-
fogták a hatszáz főből álló magyar 
hadoszlopot és bevittek minket a 
Sopronkőhidai börtönbe. Két hét 
múlva menetszázadba kerültem, és 
indulás… Kilencvenen szorongtunk 
egy vagonban, harmincöt napig ha-
ladt a szerelvény.

Az egyik vagonból feltépték a 
pallót és hárman megszöktek, mire a 
vagon fogoly parancsnokát megver-
ték az őrök. Vasutasokat kaptak el és 
bevágták őket a vagonba, hogy meg-
legyen a létszám.

– A Volgán túl mentünk Jekatye-
rinburgba, az akkori Szverdlovszkba. 
ahol gyalogoltunk tovább. A végén 
már négykézláb mentem, aztán elér-
tük a lágert. Ott összeestem.

Barakkba kerültek, a deszkára 
pokrócot terítettek, egy másikkal ta-
karóztak. Vasúti töltést csináltak, az 
volt a dolguk. Esténként kaptak húsz 
deka kenyeret, egy kanál cukrot, dél-
ben borsólevest. És dohányt. Aki do-
hányzott, megpödörte újságpapírba, 
csinált belőle három cigarettát.

– Aki nem cigizett, a dohányt el-
cserélte cukorra, aki tovább szívta a 
cigarettát, azt eltemettük. A borsóle-
ves tele volt zsizsikkel, púpos volt 
tőle a kanál, de megettem. Az ugyan-
is fehérje, tudtam, hogy élni kell, én 
pedig élni akartam. Volt, hogy a sza-
badban kellett éjszakázni, borzasz-
tó volt a latrina(WC). A betegek, a 
végelgyengültek, a dolguk végezte 
közben, elgyengülve belezuhantak 
az emberi ürülékbe, nem foglalko-
zott velük senki, azok, akik az ürü-
lékbe zuhanva lelték halálukat, ott 
oszlottak el. Aki tehát kényeskedett 
az ételre, s kiöntöttea zsizsikes, ku-
kacos levest, az meghalt. Aztán jött 
a parancs, hogy a betegeket és a 20 
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éven aluliakat elengedik.
Steiner Márton hangja elcsuklik, 

vállát rázza a hangtalan zokogás és 
sóhajtva kérdezi Istentől, a sorstól, 
mindazoktól, akik ezeket a sorokat 
olvassák: „senkit sem bántottam, 
nem lődöztünk, miért kellett engem 
elvinni?”

– 1945. október 10-én indul-
tunk Oroszországból és Szegeden 
fertőtlenítettek bennünket. Pesten 
át értem Fehérvárra, a Felsőváros-
ban egy háznál kaptam bablevest és 

pogácsát. Gyalog indultam fél ket-
tőkor, este hatra értem Csókakőre. 
November 15-e volt. Aznap anyám 
a délelőtti misén imádkozott azért, 
hogy hazajöjjek és estére megérkez-
tem. Sok karácsonyom volt előtte és 
utána is, de az azt követő maradt a 
legemlékezetesebb. Szegényen, de 
éltünk a feldúlt és szétlőtt faluban, 
ahol a templom is romokban hevert, 
mert kilőtték a tornyát. Emlékszem, 
sokáig kint, a fal mellett miséztek. 
Nagyon jó volt az a karácsony, mert 

sokat imádkoztunk: az a sok fohász 
maradt meg bennem mindörökké. 
Akadt miért hálát adni, hiszen meg-
menekültem. Azon a karácsonyon 
nem mentem el otthonról még kö-
szönteni sem, mint máskor a korábbi 
években, amikor házról-házra jár-
tunk a szent ünnepen. De akkor nem 
mozdultam el a szüleim mellől. Mert 
hazatértem, túléltem a poklot, a pok-
lok poklát 

– Istennek legyen hála!

ISTEN SZERETETE A NÁZÁRETI JÉZUSBAN
Szeretném megosztani azt a gon-

dolatot a Kedves Olvasóval, ami az 
Advent közeledtével aktualizálódott 
bennem.

Az Örökkévaló, aki megalkotta a 
Világegyetemet, a bolygókat, így a Föl-
det is és vele együtt minden élőlényt, 
azért hívta legvégül életre az embert 
az Ő szelleme által (ti. lehajolt és be-
lelehelte Ádám orrába Isten a saját 
szellemét), hogy az Ő hasonlatosságá-
ra és képmására teremtsen bennünket. 
Az ember tehát egy teremtett lény, aki 
függő viszonyban van a teremtőjével. A 
Sátán, aki ugyanolyan valóságos, mint 
a Mindenható, belecsempészte ugyan-
akkor a bűnt a világba, így az ember 
életébe is, és ezáltal szellemünkben el-
szakadtunk a Teremtőtől.

„Mert a bűn zsoldja halál” Róma 
6:23a

A halál először szellemi szinten 
következett be, ami azt eredményezte, 
hogy fi zikailag is mulandó lett a ter-
mészet és az ember élete. Izrael Istene 
azonban látta előre, hogy az ember kép-
telen hűségesen és engedelmességben 
élni az Istennel való kapcsolat nélkül, 
ezért végezetül elküldte az Ő fi át, Ná-
záreti Jézus személyében, hogy szaba-
dulást hozzon a bűn és a halál és sok 
egyéb alól, és hogy a szellemünket újjá 
szülje az Ő fi a által. Isten tehát ennyire 
szerette és szereti az embert, hogy nem 
mondott le Rólad sem, mert amíg élsz, 
addig van lehetőséged a Hozzá való 
megtérésre, és hogy szellemben is meg 

tudjál születni. Ezt nevezik újjászüle-
tésnek. Ez azért szükséges, mert csak 
így lehet az ember újra kapcsolatban a 
Teremtő Istennel.

„Monda neki Nikodémus: Mimódon 
születhetik az ember, ha vén? Vajon 
bemehet-e az ő anyjának méhébe má-
sodszor, és születhetik-e? Felele Jézus: 
Bizony, bizony mondom neked: Ha va-
laki nem születik víztől és (Szent) Szel-
lemtől, nem mehet be az Isten országá-
ba. Ami testtől született, test az; és ami 
(Szent) Szellemtől született, szellem az. 
Ne csodáld, hogy azt mondám neked: 
Szükség nektek újonnan születnetek.”   
János ev 3:4-7

A Galata levél 3:22-24-ben írja Pál 
Apostol:

„De az Írás mindent bűn alá re-
kesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztus-
ban való hitből adassék a hívőknek.

Minekelőtte pedig eljött a hit, tör-
vény alatt őriztettünk, egybezárva az 
eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

Ekként a törvény Krisztusra vezérlő 
mesterünkké lett, hogy hitből igazul-
junk meg.”

A fentiek azt jelentik tehát, hogy ez 
a világ és benne minden a bűn fogságá-
ban van. Ezért nem tud egy ember sem 
önmagától jó lenni, mert „...mindaz, aki 
bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.” Já-
nos 8:34

Ez az, amit az Örökkévaló előre 
látott. És ahogy itt is írja: azért adta a 
törvényeket (a Mózes által a Zsidó nép-
nek adott 613 parancsolatról van szó), 

hogy a törvények rámutassanak, vagyis 
leleplezzék, hogy mi a bűn. Valamint 
hogy ezen törvények által legyenek 
megtartva azok, akik válaszul engedel-
meskedtek. Bár ők sem tudtak és tud-
nak minden törvényt betartani,  de az 
Úr a szívünk szándékait vizsgálja és 
akiben megvan a vágy arra, hogy jobb 
emberré legyen és ezért hajlandó vál-
tozni is Jézushoz való megtérés által, 
azok örökölhetik Isten országát - akár 
már itt a Földön!

„Mert mindnyájan vétkeztek, és 
szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 
Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből 
a Krisztus Jézusban való váltság által, 
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő ál-
dozatul, hit által, az Ő vérében, hogy 
megmutassa az Ő igazságát az előbb 
(korábban) elkövetett bűnöknek elnézé-
se (megbocsátása) miatt, Az Isten hosz-
szútűrésénél fogva, az Ő igazságának 
megbizonyítására, a mostani időben, 
hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, 
aki a Jézus hitéből való.”  Róma levél 
3:23-26

Kiket hív magához Jézus és milyen 
helyes motivációkkal lehet Őt keresni?

„Boldogok a lelki szegények: mert 
övék a mennyeknek országa. Boldogok, 
akik sírnak: mert ők megvigasztaltat-
nak. Boldogok a szelídek: mert ők örök-
ségül bírják a földet. Boldogok, akik 
éhezik és szomjúhozzák az igazságot: 
mert ők megelégíttetnek. Boldogok 
az irgalmasok: mert ők irgalmasságot 
nyernek. Boldogok, akiknek szívük tisz-
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ta: mert ők az Istent meglátják. Boldo-
gok a békességre igyekezők: mert ők 
az Isten fi ainak mondatnak. Boldogok, 
akik háborúságot szenvednek az igaz-
ságért: mert övék a mennyeknek orszá-
ga. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak 
és háborgatnak titeket és minden go-
nosz hazugságot mondanak ellenetek 
én (Jézus) érettem.”  Máté ev. 5:3-11

Jézus hegyi beszéde alapján egy 
igazi hívőről sokakban valószínűleg 
egy olyan ember, vagyis inkább remete 
képe jelenhet meg, aki egy szál rongy-
ban járva a világot mindenhol az Urat 
hirdeti, miközben a legtöbb helyen 
megalázzák, kigúnyolják, megverik. 
Amikor már majdnem a végét járja, 
az Úr néha ad neki vigasztalóul egy-
egy segítőt, aki megeteti, befogadja 
magához egy időre, de alapvetően egy 
szegény, elfuserált életű ember, akinek 
elvileg a halála után meg lesz a jutal-
ma, de addig szenvedjen csak minél 
többet és ha lehet nagyon fájjon neki... 
Nos, Jézus tanítványai, Isten kiválasz-
tottjai nem ilyen fura fi gurák és Ő még 
csak távolról sem szeretné, hogy ilyen, 
testi formában szenvedjünk. Néha elő-
fordulhat, hogy beleengedi az övéit 
egy-egy megpróbáltatásba, csakhogy 
az ember ne lustuljon el és ne szálljon 
el az önbecsülése (Egója), de alapve-
tően Jézus valami egészen mást kíván 
egy igazi hívőnek átadni. Hogy miért? 
Mert Ő szereti a népét. Mi is szeretjük a 
gyerekeinket és egy egészséges gondol-
kozású szülő nem fog mérget keverni a 
gyereke ételébe, és általában a legjob-
bakat kívánja adni neki. Jézus szavai 
következnek:

„Én is mondom nektek: Kérjetek és 
megadatik nektek; keressetek és talál-
tok; zörgessetek és megnyittatik nektek. 
Mert aki kér, mind kap; és aki keres, 
talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Me-
lyik atya pedig az közületek, akitől a fi a 
kenyeret kér, [és] ő talán követ ad neki? 
vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót 
ad-e neki? Avagy ha tojást kér, vajon 
skorpiót ad-e neki? Ha azért ti gonosz 
létetekre (vagyis a bűn foglyaként) tud-
tok a ti fi aitoknak jó ajándékokat adni, 
mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyá-
tok Szent Szellemet azoknak, akik Tőle 
kérik.”  Lukács 11:9-13

Nem szeretnék most jobban bele-
menni Isten áldásaiba, mert alapvetően 

nem jó motiváció, ha valaki csak azért 
akar megtérni Jézushoz, hogy aztán a 
Dzsinnjeként kívángasson Tőle folyton. 
A helyes szándék, ha az ember ráismer, 
hogy Isten, aki az egész Univerzumot 
teremtette, fi gyel Téged is és alig vár-
ja, hogy mikor válsz Te is engedelmes 
gyermekévé, hogy az életedet helyre-
állítva és megáldva Téged mindenben 
Te is hirdesd az Ő beszédét másoknak, 
hogy aztán ők is megszabadulhassanak.

„Valakik pedig befogadák Őt, ha-
talmat ada azoknak, hogy Isten fi aivá 
legyenek, azoknak, akik az Ő nevében 
hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek 
akaratából, sem a férfi únak indulatjá-
ból, hanem Istentől születtek.”  János 
ev 1:12-13

Az engedelmességről viszont írnék: 
Jézus Krisztus követője csak úgy le-

het valaki, ha odaadja az életét, vagyis 
az addigi elképzeléseit, gondolkodását 
és okoskodásait. Minden esetben szük-
séges kijönni a vallásos, liturgikus, tör-
vénykező, bálványimádó, manipuláló 
környezetből, ha van ilyen. Vallásos 
alatt azt értem, hogy pusztán formális 
hívő, aki nem hisz valójában abban, 
ami a hitének a tárgya. Isten az enge-
delmesség alatt joggal elvárja, hogy 
aki Őt kívánja követni, az a minimum, 
hogy ismerje meg az Ő akaratát, ami 
a Bibliában van leírva. Ha valaki nem 
olvassa/hallgatja az Igét, az hogy tud-
ná megcselekedni Isten akaratát? Bi-
zonyos felekezetek liturgiái csak név-
legesen, de valójában nem követik a 
Bibliát, hanem éppen az ellenkezőjük: 
emberi okoskodások csupán, azok is 
pont az ellenkezőjéről beszélnek. Ezért 
is nem tud Isten egy ilyen hívőn segí-
teni, tudniillik aki nem Jézust magasz-
talja föl, hanem valami/valaki mást, az 
milyen jogon várja, hogy Jézus, vagyis 
Isten segítsen neki?! Ezért nincs válasz 
az Úrtól az ilyen imákra, vagy ha van is 
válasz Tőle, az a „hívő” szemszögéből 
nem feltétlenül pozitív. Viszont jó, ha 
tudjuk: az Örökkévalótól még a fenyí-
tés is pozitív, mert legalább kapunk rá 
lehetőséget, hogy a helyes útra tereljen 
Bennünket. És mivel ilyen módon törő-
dik Velünk, hogy ne maradjunk benne a 
butaságban, ezért szeret Téged is.

„Úrnak fenyítését fi am, ne utáld 
meg, se meg ne únd az ő dorgálását. 
Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és 

pedig mint az atya az ő fi át, akit ked-
vel.” Példabeszédek 3:11-12

A bálványimádás tehát, vagyis Is-
ten és az Ő beszéde helyett valami más 
felmagasztalása az egyik legsúlyosabb 
bűn. Nem véletlenül sújtja Isten átokkal 
az ilyen embert 4. generációig:

„Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki 
kihoztalak téged Egyiptomnak (azaz a  
bűneink rabszolgaságának) földéről, a 
szolgálat házából. Ne legyenek neked 
idegen isteneid én előttem. Ne csinálj 
magadnak faragott képet, és semmi ha-
sonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, 
vagy amelyek alant a földön, vagy ame-
lyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne 
imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az 
Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten va-
gyok, aki megbüntetem az atyák vétkét 
a fi akban, harmad és negyedíziglen 
(3-4 generációban), akik engem gyű-
lölnek. De irgalmasságot cselekszem 
ezeríziglen azokkal, akik engem szeret-
nek, és az én parancsolataimat meg-
tartják.”   Mózes 2. könyve 20:2-6

De van szabadító! Az Úr, Názáreti 
Jézus, aki már 2000 éve magára vette 
minden ember bűnét, hogy Általa le-
gyen szabadulásod Neked is és az éle-
ted aztán egy teljesen másik irányt ve-
hessen végre. Ő személyes közösségre 
hív, nem egy névtelen ceremóniára. 
Boldog életre, nem pedig önsanyarga-
tásra. És mindezt ezeríziglen, vagyis 
ezer generációban kívánja nekünk és 
a leszármazottainknak adni! Ebből is 
látni, hogy Isten szeretete sokkal na-
gyobb, mint a haragja, hogy a szeretet 
erősebb, mint a düh.

„Azért ha valaki Krisztusban van, 
új teremtés [az]; a régiek elmúltak, 
íme, újjá lett minden. Mindez pedig 
Istentől van, aki minket magával meg-
békéltetett a Jézus Krisztus által, és 
aki nekünk adta a békéltetés szolgá-
latát; Minthogy az Isten volt az, aki 
Krisztusban megbékéltette magával a 
világot, nem tulajdonítván nekik az ő 
bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek 
igéjét. Krisztusért járván tehát követ-
ségben, mintha Isten kérne mi általunk: 
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az 
Istennel.”  2 Korintus 5:17-20

Szeretnék rámutatni a szeretet bib-
liai jelentésére, illetve annak isteni ter-
mészetére. 

Az Újszövetség két szót használ a 
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szeretetre: philadepheia (testvéri/em-
beri szeretet) és agapé (Isten szeretete).

E kettő között alapvető különbség, 
hogy az egyik emberi, ami korlátozott 
képességű. Ha az embernek valami 
baja van, nem úgy jönnek össze a dol-
gok, ahogyan tervezte vagy csak egy-
szerűen fáradt, akkor már semmi kedve 
senkihez, egyébként is hagyja békén őt 
mindenki, meg forduljon föl az egész 
világ... ismerős érzés? 

Az emberi szeretet annyira képes 
csupán, hogy például ilyenkor, Kará-
csonykor, a Szeretet Ünnepén egy, ta-
lán két estére az illető magára erőlteti 
a kedvességet és a fi gyelmet (már aki, 
egyáltalán) és igyekszik legalább egy 
kicsit megmutatni, hogy ő tényleg ké-
pes szeretni. Igen ám, de ugyanez az 
állítólagos „szeretet”, aztán a követke-
ző pillanatban vagy az év maradék 363 
napján egy despota férj vagy engedet-
len, mindig elégedetlen feleség, vagy 
lázadó, makacs gyerek, aki már a saját 
életét akarja élni, mert már elmúlt 10 
éves. A humanista szeretet miatt van a 
legtöbb erőszak a családokban például 
gyilkosság féltékenységből, emiatt van 
annyi bűnöző fi atal, mert a szülők any-
nyira szeretik a gyereküket, hogy szó 
szerint mindent elnéznek neki - így 
mégis, hogy tanulja meg, hogy hol van 
a határ?! Emiatt van az a sok családon 
belüli nemi erőszak is. A humanis-
ta szeretet az embert magasztalja föl, 
ezért végső soron ez is csak egyfajta 
bálványimádás, amelyben az ember 
önmagát (mint emberi fajt) emeli Isten 
helyébe.

Míg a másik (agapé) Istentől jövő 
szeretet, ami korlátlanul rendelkezésre 
áll és tökéletes. Egyetlen „hiányossá-
ga”, hogy a bűnt gyűlöli. Ezért bűnben 
élve (szellemi és testi bűnök egyaránt) 
nem tud az emberre rá áradni Isten sze-
retete. Viszont az ember képtelen bűn 
nélkül élni, mivel az egész világ bűn alá 
van rekesztve, így az ember természe-

te/jelleme is. Akkor most, hogy is van 
ez?! Kívánom, hogy Isten szeressen, de 
a bűn miatt ez nem lehetséges, szóval 
22-es csapdája lenne az egész?

Hogyan juthatunk tehát Isten szere-
tetéhez?

„Megigazulván azért hit által, bé-
kességünk van Istennel, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által, Aki által van a 
menetelünk is hitben ahhoz a kegyelem-
hez, ...A reménység pedig nem szégyenít 
meg; mert az Istennek szerelme (aga-
pé) kitöltetett a mi szívünkbe a Szent 
Szellem által, ki adatott nekünk. Mert 
Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, 
a maga idejében meghalt a gonoszo-
kért. Bizonyára igazért [is] alig hal 
meg valaki; ám a jóért talán csak meg 
merne halni valaki. Az Isten pedig a mi 
hozzánk való szerelmét (agapé) abban 
mutatta meg, hogy mikor még bűnö-
sök voltunk, Krisztus értünk meghalt.”   
Róma levél 5:1-8

Vagyis úgy kaphatjuk meg Isten 
szeretetét, ha őszintén és hitből elfo-
gadjuk Názáreti Jézust Úrnak és sze-
mélyes megváltónknak, Aki azzal mu-
tatta ki szeretetét, hogy odaadta magát 
Érted is! Ezek után még egyszer a cikk 
elejéről:

„Mert a bűn zsoldja halál; az Isten 
kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi 
Urunk Krisztus Jézusban.” Róma 6:23

Jézus tehát nem olyan életet kí-
ván adni egyikünknek sem, amelyben 
folytonos kudarcban vagyunk, hanem 
győztesek és örök életűek!

Mint ahogyan a bűn és a halál szel-
lemi szinten jött be először és utána 
fi zikai módon a világba, ezért szükség-
szerűen most (már 2000 éve) is szel-
lemi módon lehet először újjászületni 
és megnyerni az örök életet Názáreti 
Jézusban. Istennek az erejét minden-
nap tapasztalom, egyre erősebben az 
életemben, amióta újjászülettem Isten 
szelleme által, és jó reménységben va-
gyok (bízok, hiszek benne), hogy a fi zi-

kai testem is elnyeri egy napon a romol-
hatatlanságot, mivel ez áll a Bibliában! 
Lehet, hogy addig még el lesz temetve 
a testem egy időre a földbe, de lesz 
feltámadás! Az ember szelleme pedig 
örökéletű, így nem mindegy innentől 
kezdve, hogy hová tart miután a földi 
létnek vége. Ez nem hit kérdése, mert 
az ember szellemi lény. Csak bele lett 
ágyazva egy lélekbe és testbe, de amint 
kimegy a szellem, az illető teste élette-
lenné válik. A lelkünk pedig amolyan 
dekóder: fogja a szellemünkből, fi zikai 
és szellemvilágból jövő adásokat. Most 
viszont, ha valaki Isten gyermekévé 
akar válni, annak szükséges, hogy az Ő 
szelleme által újjá szülessen, mert:

„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, 
azok Istennek fi ai.”  Róma 8:14

Máskülönben az ember szelleme 
nincs kapcsolatban Istennel, így nem 
is tudja őt Jézus vezetni. Vagyis ki van 
szolgáltatva az Ördögnek, aki, mint „a 
tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy 
lopjon és öljön és pusztítson”, Jézus vi-
szont folytatja: „ én azért jöttem, hogy 
életük legyen, és bővölködjenek. Én 
vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét 
adja a juhokért.”  János 10:10-11

A fenti üzenet azoknak szólt, akik 
vágynak egy jobb élet után és ezért 
hajlandóak lemondani esetlegesen az 
addigi életfelfogásukról, hogy valami 
újnak adjanak helyet benne: az Örökké-
való beszédének és Isten szellemének. 
Azoknak, akik bár lehet, hogy egy val-
lási vagy más rendszer tagjai, de nem 
elégedettek és többre vágynak. Mint Jé-
zus szolgája: ezúttal teszek bizonyságot 
arról, hogy amit Ő ígér, azokban eddig 
sosem csalódtam és az Ő beszéde igaz.

Bennetek hívlak ezúttal, szeretettel 
egy közös Biblia tanulmányozási kör-
re 2020.01.23-án, 18:30-tól a Csókakői 
Művelődési Házba.

A bibliai idézeteket Károly fordítás-
ból vettem.     

Percsi András

POLGÁRŐR HÍREK
Elérkeztünk az év végéhez, s 

megannyi tapasztalattal lettünk gaz-
dagabbak az idei évben is. Itt van 
december, s bár melegszik a lég-

körünk a tudomány mai állása sze-
rint, azért az, az évekre, évtizedek-
re visszanyúló tudás él bennünk, 
hogy bármit is mondjanak, azért itt 

Csókakőn, ha rövidebb időre is, de 
megérkezik a tél, jegesednek az utak 
és esni fog a hó. Tavalyi tapasztala-
tunk volt, hogy ezen egyes polgárok 
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értetlenül álltak a téli időjárás előtt. 
Mivel a klima változásba vetették 
hitüket, nyári gumival felszerelt au-
tóikkal, befagyott hűtővizekkel, és 
ablakmosó folyadékkal, az amúgy 
is szűk hegyiutakon történő el-
akadásokkal, és Csókakő árkainak 
meglátogatásával igazolták. Termé-
szetesen a tűzoltóink, polgárőreink, 
községgazdálkodási szakembereink 
siettek a segítségükre, hogy a forga-
lom helyreálljon, illetve mentsük az 
értéket, az embert. Az általános ta-
pasztalat, hogy mindenki hibás volt, 
csak az „áldozat” nem, pedig felelőt-
lenségét igazolta a téli körülmények 
között bekövetkező balesete. Ezért 
kérjük, hogy téli felkészítés nélküli, 
nyári gumikkal ellátott gépjárműve-
ikkel ne induljanak el a téli időszak-
ban, készítsék fel az autóikat erre az 
évszakra, s ha felkészültek is a télre, 
ha nem rendelkeznek vezetői tapasz-
talattal, vagy a téli viszonyok között 
bizonytalanul vezetnek, akkor se in-
duljanak el. Nem érdemes elindulni 

a szomszédos városok nagy bevá-
sárlóközpontjaiba sem, ha hóvihar 
van, s látható módon a tél eluralta 
útjainkat, mivel egyrészről nem biz-
tos, hogy odaérünk, s ha odaértünk 
nem biztos, hogy hazaérünk. Ilyen 
időben a helyi boltok is kielégíthe-
tik a vásárlói igényt, másrészt nem 
szégyen gyalogolni, sétálni egyet, 
sőt egészséges is! Az önkormány-
zat takarítja az utakat, védekezik a 
jegesedés ellen, felkészülten várja 
a telet, ám mindez az igyekezet mit 
sem ér, ha mi autósok nem vagyunk 
elég fi gyelmesek, felkészültek. Év-
ről, évre megismétlődik, hogy men-
ne és sietne a hótoló a problémás 
területekre, de a forgalmi akadályok 
rabja lesz, így hiába fontosabb a fel-
adata, elkésik, ahogy az összes többi 
autós, akik télies útviszonyok miatt 
nem tudnak haladni az úticéljuk felé. 
Az sem ritkaság, hogy a hatalmas 
tolólap eltakarítaná az összes havat, 
maradék nélkül, ha mi nem parkol-
nánk ügyetlenül, éppen a behavazott 

VII. MAGYAR SAKKVILÁG KUPA ÁSZÁR
Sakkozóink négy fős válogatottja 

Ászáron vett részt a 7. Magyar Sakk-
világ Kupán október 25. és október 
27-e között. Ebben az országos baj-
nokságban a 2000 fő alatti sakkcsa-
patok válogatottjai vesznek részt.

 
A válogatott tagjai, Steiner Lász-

ló, Palocsainé Fűrész Éva, Vass Zol-
tán és Kis Miklós játékosaink voltak. 
Az országos bajnokság döntőjébe 
jutott 21 csapat közül a mi csapa-
tunk a 17. helyezést érte el. Steiner 
László csapatkapitányunk nevezett 
az egyéni pénteki villámversenyben 
is ahol, 9 partiból 5 győzelmet és 4 
vereség birtokában a 4. helyen vég-
zett, így öregbítve Csókakő hírnevét. 

Gratulálunk az elért eredményéhez!
Ezúton is gratulálunk Csókakő 

sakkválogatottjának. Az országos 
bajnokságot követően a sakkozóin-
kat november 10-én újabb kihívás 
várta, hiszen Csókakő a NABOKE 
sakk versenyzőivel mérte össze az 
erejét, így még a Csókakői Sakk Baj-
nokság előtt újabb megmérettetés 
várta sakkozóinkat, ahová 8 főt vá-
logattak be a csókakőieket képviselő 
versenycsapatba. A verseny eredmé-
nyéről természetesen itt a Csókakői 
Hírek oldalán olvashatnak. 

Csókakő, 2019. november 25.                                                                  
Fűrész György

út szélén. Gyakori látvány, hogy a 
családi házban élők nem állnak be 
a saját udvarukra, ezért az úttesten 
parkolnak. Az egyik ok, mert nem 
szeretik a kapujukat, nyitni, csukni. 
A másik ok, hogy azért az utcán tá-
rolják az autót, mert kiszökik a ku-
tya, ezért arra kárhoztatják a hókotró 
traktort és vele együtt az autóval köz-
lekedni vágyókat, hogy kikerüljék az 
értelmetlenül ott hagyott akadályt. 
Lehet szidni a rendszert és elvárni, 
hogy tiszták legyenek az utak, de 
az igazat megvallva, mi is tehetünk 
a siker érdekében. Például a házunk 
előtti járdán eltakarítjuk a havat, és 
csúszásmentesítjük. Szép falusi nép-
szokás, ne csak elvárjuk, hanem él-
jük meg hagyományainkat! Ha mi is 
elkövetünk mindent és a hómunká-
sok is, akkor a lelkiismeretünk tiszta 
lehet, akkor is, ha az úttest nem az. 
Áldott, békés karácsonyt és boldog 
új évet kívánunk mindenkinek! 

Csókakő, 2019. november 25.                                        
Csókakői Polgárőrség 1919-2019
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Mély megrendültséggel értesül-
tünk róla, hogy Milcsinszky Ala-
jos atya, egykori iszkaszentgyörgyi 
plébános,keddi napon közúti bal-
esetben elhalálozott. Ez úton is kö-
szönjük mindazt a segítséget, amit az 
előző években, mint kisegítő lelkész 
nyújtott közösségünkben. Imádkoz-
zunk lelki üdvéért!Temetése jövő 
szombaton, november 30-án dél-
előtt 11 órakor lesz a székesfehér-
vári Hosszú temetőben, melyet fél 
10 órakor gyászmise előz meg a Fő 
utcai Nagyboldogasszony ciszter 
templomban.

R. I. P!
Amai vasárnap van az országos 

gyűjtés a helyi és a központi Kari-
tász javára. Perselyadományaikkal a 
rászorulókat tudják támogatni. Előre 
is köszönjük adományaikat!

Jövő vasárnappal elkezdődik az 
idei karácsonyi szent idő az advent-
tel. Jövő vasárnap hirdetjük a hét-
köznapi hajnali roráté szentmisék 
rendjét.

Továbbra is hirdetjük, a mai va-
sárnapig bezárólag, a templomaink-
ban külön elhelyezett perselyekbe 
az adakozást a rászoruló testvéreink 
karácsonyi csomagjaira!

Örömmel hirdetjük, hogy öku-
menikus jótékonysági hangverseny 
lesz december 6-án pénteken este 
6 órai kezdettel a székesfehérvári 
Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Házban a fehérvárcsurgói 
Kaszap Központ javára. Nagy 
megtiszteltetés közösségünknek 
a felajánlás, melyre belépőjegye-

ket 2000 Forintos áron a művelő-
dési házban lehet előre megvenni. 
A színvonalas estén különböző ze-
nei attrakciók lesznek, felajánlva a 
koncertet a Kaszap Központ és egy 
Kárpátaljai református idős otthon 
javára. Szeretettel várunk Mindenkit 
a rendezvényre!

Bodajk
Köszönjük mindazoknak, akik a 

szombati templomtakarításban részt 
tudtak venni. A jövő héten, a szokott 
rend szerint, szombaton reggel fél 9 
órára várjuk a segítőket. Előre is kö-
szönjük!

Jövő vasárnap kezdődik a közös 
városi adventi gyertyagyújtás. Dec-
ember 1-én vasárnap délután 4 órá-
ra várjuk a kedves híveket a kegy-
templomba. Jövő vasárnap a bodajki 
általános iskolások műsora illetve a 
Szív Hang kórus előadása lesz. Dec-
ember 27-én János napi borszentelő 
mise lesz 18 órai kezdettel a bodajki 
templomunkban, ahová szeretettel 
várjuk a boros gazdáinkat.

Csókakő
A Csókakő Községi Önkormány-

zat szervezésében a Csókakői Mű-
velődési Ház parkjában felállított 
ünnepi téren, 2019. december 1-én 
vasárnap 17 órakor megkezdődik 
az adventi ünnepváró rendezvény-
sorozat, és közös gyertyagyújtás. 
Az Adventi Vasárnapok ezen kívül 
december 8-án vasárnap 17 órakor, 
december 15-én vasárnap 17 órakor 
és december 22-én szintén 17 órakor 
kezdődnek. Ezeken a vasárnapokon 
a Szent Donát Plébánia Templomban 
11 órakor szentmisére várjuk hívein-
ket, ahol szintén meggyútjuk az ad-
venti gyertyát. Karácsony előtt dec-
ember 21-én itt Csókakőn 16 órakor 
karácsonyi koncertet tartunk, majd 
december 24-én éjfélkor éjféli mise 
lesz templomunkban. Készüljük 
együtt közösségben, Krisztusba ve-
tett hittel Karácsony szent ünnepére! 

Fehérvárcsurgó
Örömmel értesítjük a kedves hí-

veket, hogy templomunk harangjai 
fognak szólni a Kossuth rádióban a 
déli harangszó kapcsán november 
25-én és 30-án.

Irodai szolgálat:
Bodajki Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00 
Tel: 22/410-039  •  www.bodajkikegyhely.hu •  e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

EGYHÁZI HÍREK
„…’Az én országom nem ebből a világból való’”.

Jn 18,36b
Dátum Helyszín Esemény

11.00 Fehérvárcsurgó Alexandriai Szent Katalin búcsú

11. 25. 18.00 Szentmise a Székesegyház 
felszentelésének évfordulóján

11. 28. 19.00 Papi találkozó a püspökségen

11. 29. 17.00 Magyaralmás

15.00 Balinka – Mecsér HG
16.00 Bodajki kegytemplom MT
17.00

12.04 18.00 Sárkeresztes MT Megemlékezés Szent Borbáláról

11. 24.

Székesfehérvár

12.01 Adventi gyertyagyújtás
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A Csókakői Idősek Otthoná-
ban megrendeztük november 10-
én a Csókakő-NABOKE sakkvá-
logatottak sakkmérkőzését, ahol a 
csókakőieket 8 sakkozónk képvi-
selte. A Magyar Sakkvilágkupa 4 
fős válogatottja, öt versenyzőnkkel 
egészült ki, mivel a válogatottunk 
oszlopos tagja Steiner László a hal-
lássérültek válogatottját csapatkapi-
tányként erősítette. 

A válogatottunk 8 főből állt, tag-
jai, Kis Miklós, Vass Zoltán, Kiszely 
Dávid, Kiszely Ábel, Kiszely Vin-
ce, Takácsné Nagy Eszter, Gerhard 
Höltke, Palocsainé Fűrész Éva vol-
tak. A csókakőiek magabiztos győ-
zelmet arattak a NABOKE felett, 
hiszen csapatban, a megszerezhető 
64 pontból 39.5 pontot értek el, a 
NABOKE 24.5 pontot gyűjtött be. 
Az egyéni teljesítmények tekinte-

tében is a csókakőiek voltak a job-
bak, hiszen Kis Miklós csapatkapi-
tányunk 8 pontot gyűjtve a legjobb 
egyéni teljesítményt hozta, az ifjú-
sági bajnoki címet a Csókakői Ál-
talános Iskola tanulója 6 pont meg-

Ifi : Kiszely Vince    (6pont)

A hazai pálya előnyét élvező 
csókakőieket a NABOKE elnöke 
Dr. Hendrik István természetesen 
visszahívta egy visszavágóra, amit 
valószínűleg Velencén fognak meg-

A játék menete Scheveningeni 
formában zajlott, tehát körmérkőzés 
a színváltás alkalmazásával. 8 fős 
csapatok    2X15 perces játékidővel

A versenyt a Csókakő csapata 
nyerte. 

A szerezhető 64 pontból 39,5 

pontot a Csókakő csapata, 24,5 pon-
tot  a NABOKE csapata szerezte.  

A legeredményesebb sakkozó: 
Kis Miklós (8pont)
Senior: Gerhardt Hölke (4pont)
Nő: Nagy Eszter       (3,5pont)

CSÓKAKŐ - NABOKE válogatott sakk csapatverseny

szerzésével, Kiszely Vince lett, a 
senior bajnoki cím 4 ponttal Gerhard 
Höltkét illette meg, a legjobb női 
versenyző díját a 3.5 pontot gyűjtő 
Takácsné Nagy Eszter szerezte meg. 

Csókakő:
1.Kis Miklós    (8) 
2.Vass Zoltán (7)
3.Kiszely Dávid (5) 
4.Kiszely Ábel (5)                                
5.Kiszely Vince (6)
6.Fürész Éva  (1)                                
7.Nagy Eszter (3,5)
8.Gerhardt Hölke (4)

NABOKE:
1.Steiner László (6,5)
2.Fülöp Jenő  (1,5)
3.Hellei Zsolt (3)
4.Havanecz Imre (3)
5.Dr Hendrik István (3,5)
6.Méri Etelka (1)
7.Kiszler Viktor (1,5)
8.Horváth Tibor (4,5)

Csapatok:
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rendezni a VVSI versenytermében. 
A kihívást Csókakő sakkválogatottja 
természetesen elfogadta. A Csóka-
kői Idősek Otthonának, az éttermi 

dolgozóknak ezúton is köszönjük a 
rendezés lehetőségét és a fi nom ebé-
det, mellyel megörvendeztették a 
versenyzőket. Köszönjük!

Csókakő, 2019.11.10. - 
A versenyt vezette: Horváth Miklós

SPORT HÍREK

Csókakő a hatodik helyen fejezte 
be az őszi szezont

Csapatunk két rangadóval fejezte 
be az őszi szezont. Sikerült pontot 
szerezni az első helyen álló Söréd 
ellen, és idegenben fi aink megfordí-
tották a végén a mérkőzést, és Jenő 
otthonából elhoztuk a három pontot. 
A következő eredmények születtek 
az elmúlt fordulókban:

Megyei III. osztály 13. forduló 
2019. november 10.

Csókakő – Söréd 1 - 1 (0 - 1)
Vezette: Szabó Dániel
Gólszerzők: Gól: Udvari (58.), 

ill. Perina (12.)
Csókakő: Weiger – Zsipi M. 

(Amarsanaa), Bitter, Jelena, Török 
N. – Szabó Sz., Koller (Nagy M.), 
Takács (Zóka, Falusi), Kadlecsik – 
Zsipi T., Udvari.

Söréd: Kovács Á. (Nagy M.) – 
Szabó M., Koncz, Tóth R., Németh 
R. – Keszi, Venczel (Grossmann), 
Erdei, Lakatos – Perina, Szántó.

Megyei III. osztály 14. forduló 
2019. november 24. 

Jenő – Csókakő 3 – 4 (3 – 2)
Gólszerzők: Kiss László 1’, 

33’(2) Zsolnai Tamás 45’ (Jenő) 
Kutassy Barnabás 7’, Zsipi Mátyás 
41’, Koller Gábor 68’, Udvari Mar-
tin 89’ (Csókakő)

Jenő: Németh Tamás, Kabai Ta-
más, Nagy János, Zsolnai Tamás, 
Kiss László, Farkas Dániel Lász-
ló, Sablyán András csere 74’ Gerák 
László, Vinter Dominik, Kolmer 
Balázs, Jakab Zoltán Vencel piros 

lap 60’, Frikk Árpád Cserék: Gerák 
László csere 74’ Sablyán András, 
Trója Bálint István, Kun Krisztián 
Vezetőedző: Kun Krisztián

Csókakő: Weiger Balázs csere: 
Redolfi  Dániel 90’, Zsipi Mátyás, 
Jelena László, Török Norbert, Szabó 
Szilárd, Kutassy Barnabás, Udvari 
Martin, Koller Gábor, Takács Zoltán, 
Kadlecsik Péter csere: Falusi József 
75’, Amarsanaa Ganstooj Cserék: 
Falusi József csere: Kadlecsik Péter 
75’, Redolfi  Dániel csere: Weiger 
Balázs 90’ Vezetőedző: Szabó Zsolt 
Techikai vezető: Wittner Balázs.

A bajnokság őszi szezonja vé-
get ért, ám Csókakőn ekkor sem 
maradunk foci nélkül hiszen indul 
a 42. Téli Kupa. Eddig öt csapat 
jelezte vissza részvételi szándékát, 
így a csókakői bajnokságban részt 

vesz a tavalyi címvédő a Felvidék, 
a Suhancok, a TBC, az Öregfi úk és 
a Vértesalja Gyermekei is. A Vér-
tesalja igaz nem rég jelezte, hogy 
bizonytalan az indulásuk a létszám-
hiány miatt, de bízunk benne, hogy 
összeszedik a játékosaikat, és részt 
vesznek a patináns rendezvényen. A 
nagypályás futballistáink a 6. helyen 
telelnek át a 21 pont birtokában, így 
az élmezőnyben harcolnak majd to-
vább tavasszal a dobogó valamelyik 
fokáért. Végezetül pedig sportolóink 
nevében, boldog, szeretetben gazdag 
karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag boldog új évet kívá-
nunk! Hajrá Csókakő!

Csókakő, 2019. november 29.                                                                           
–VSC -
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