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Tisztelt Csókakőiek!

Az ősz, a szüret ideje, s bár az 
aszály miatt korábban már szept-
emberben leszedtük az ültetvények 
termését a szőlőt, úgy tűnik, hogy 
októberben az elvégzett munkánk 
gyümölcseit arathattuk le. Megtar-
tottuk a Csókakői Szüreti Felvonu-
lást, vendégül láttuk a testvértelepü-
lésünk kövendi küldöttségét. Az első 
felvonulást Csókakőn egyébként 
1749-ben tartották, s azóta kisebb, 
nagyobb megszakításokkal úgy tű-
nik, hogy töretlen ez a hagyomá-
nyunk. Ezúton is köszönöm a felvo-
nuló szerelvények tulajdonosainak, a 
barkócás néptáncosainknak, a Szent 
Donát borlovagoknak, a Csókakői 

Polgárőrségnek, a Csókakői Nyug-
díjas Klubnak, a Csókakői Önkéntes 
Tűzoltóságnak és nem utolsó sorban 
az állomások vendéglátóinak, támo-
gatóinknak a sok-sok munkát, segít-
séget, s mindazt a földi jót, amivel 
emelték a rendezvényünk színvo-
nalát! Elkészült a Deák Ferenc utca 
aszfaltozása, elszámoltunk a Magyar 
Faluprogram pályázati támogatá-
sával, és Törő Gábor országgyűlési 
képviselőnk segítségével ünnepélye-
sen átadtuk a felújított úttestet. Újra 
van Csókakőn kálvária a Zrínyi Mik-
lós utcában, ami a várig vezeti fel az 
ide érkezőket. A Csókakői Kálváriát 
közadakozásból építettük, Visegrádi 
József és Bognár Gábor vezényle-
tével, a Csókakői Barkócaberkenye 

Egyesület szervező, és értéképítő 
összefogó munkájával, a Várbarátok 
Társaságával, valamint a támoga-
tóinkkal, adományozókkal. Ezúton 
is köszönjük mindenkinek! Köszö-
nöm, hogy amennyit tudtak, bele 
adtak ebbe a nemes építő munka két 
kezi munkájába, pénzügyi támogatá-
sába. Mindenki akkora keresztet vet 
fel a Csókakői Kálvária megvalósí-
tásának érdekében, amennyit elbírt, 
s a sok nagy, és a sok kicsi, most a 
hit erejével sokra ment! A régi teme-
tői keresztünk Jézus Krisztust idéző 
bibliai idézetével zárnám a soraim: 
„Aki engem szeret, vegye fel keresz-
tem és kövessen engem!”

Csókakő, 2022. október 28. 
Fűrész György polgármester
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Amit a 2022. évi népszámlálásról 
tudni érdemes

A népszámlálás egy mindannyiunkat 
érintő, általában tízévente ismétlődő 
adatgyűjtés. Az egész országban egy 
időben, azonos tartalommal és egysé-
ges módszertani alapon hajtják végre, 
kiterjed minden lakásra és személyre. A 
népszámlálás révén pontos és részletes 
képet kaphatunk hazánk népességének 
nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és 
vallási összetételéről, élet- és lakáskö-
rülményeiről.

A népszámlálás eredményei számos 
területen hasznosulnak:

• Adatai megbízható alapot nyújta-
nak a településünket és a szűkebb la-
kókörnyezetünket érintő legfontosabb 
gazdasági, szociális és területfejlesztési 
döntések előkészítéséhez.

• Fontos információval szolgálnak a 
helyi ellátási, szolgáltatási igényekről.

• Láthatóvá teszik társadalmunk 
kisebb csoportjait, például a fogyaté-
kossággal élőket, a nemzetiségi, vallási 
közösségeket.

• A népszámlálásból nyert informá-
ciók segítik a vállalkozásokat is, ezek 
ismeretében biztosabban tervezhetik 
például egy új üzlet megnyitását, vagy a 
helyi szolgáltatásaik bővítését.

• A népszámlálás adatai alapul szol-
gálnak tudományos kutatásokhoz, elem-
zésekhez is.

• A magyarországi népszámlálás egy 
globális program része, hiszen a világ 
valamennyi országában tartanak közel 
egy időben népszámlálást. A népszám-
lálási adatok segítségével adunk pontos 
képet magunkról a szomszédos orszá-
goknak, az Európai Uniónak, az egész 
világnak.

 
A népszámlálás időtartama
Október 1. és 16. között önállóan 

online lehetett kitölteni a kérdőíveket.
Október 17. és november 20. kö-

zött számlálóbiztosok keresik fel azokat 
a háztartásokat, amelyek október 16-ig 
nem töltötték ki online a kérdőívet.

November 21. és 28. között a tele-
pülés jegyzőjénél tehetnek ennek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
azok, akik november 20-ig ezt nem tet-
ték meg.

A népszámlálás eszmei időpontja 
2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor 
fennálló állapotot alapul véve kell a kér-
dőív kérdéseit megválaszolnunk.

A népszámlálás résztvevői
A népszámlálás akkor eredményes, 

ha pontos képet ad hazánk lakosságáról. 
Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban 
mindannyian részt vegyünk, ami egyéb-
ként a népszámlálásról szóló 2018. évi 
CI. törvény szerint kötelességünk is.

Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él;
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónap-

nál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak;
• a külföldi állampolgárokról is, ha 

legalább 3 hónapja Magyarországon tar-
tózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörül-
ményekről is nyilatkozunk. A lakásada-
tok segítségével pontos képet kaphatunk 
a háztartások lakáskörülményeiről. Ösz-
szeírásra kerül az ország területén minden

• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakó-

egység,
• közösségi éjszakai elhelyezést 

szolgáló intézmény.
Fontos, hogy az üresen álló lakások-

ról is ki kell tölteni a kérdőívet.

Postai felkérőlevél
A KSH minden magyarországi lak-

címre postai felkérőlevelet küld szept-
ember utolsó napjaiban.

A népszámlálás nem a bejelentettség 
szerinti, hanem a tényleges élethelyze-
tet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott 
lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül 
majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a 
felkérőlevél nem névre szól, csak a la-
kás címe (házszámig) szerepel a cím-
zésben.

Annak érdekében, hogy a 
felkérőlevelek minden háztartásba el-
jussanak, kérjük, még a népszámlálás 

előtt gondoskodjanak arról, hogy házuk 
falán vagy a kerítésen látható legyen a 
házszám. Ezzel nagymértékben meg-
könnyítik a felkérőleveleket kézbesítők 
munkáját.

Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet!
A felkérőlevélben a népszámlálás-

ról szóló hasznos információk mellett 
egy 12 jegyű belépési kód is található, 
ennek segítségével tudja minden ház-
tartás önállóan, interneten kitölteni a 
kérdőívet.

A szociális, felsőoktatási vagy más 
bentlakásos intézményben lakók az 
intézmény vezetőjétől kapják meg a 
felkérőlevelet, míg a fedél nélkül élőket 
szociális munkások segítik a népszámlá-
lásban való részvétel során.

A kérdőív kitöltése
A népszámlálási kérdőívet önállóan, 

interneten keresztül október 1. és 16. 
között lehet kitölteni.

Egy erre a célra létrehozott zárt 
rendszerű, online felületen, amelybe a 
felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 je-
gyű belépési kóddal lehet belépni.

Mindazok, akik október 16-ig online 
kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nye-
reményjátékban vehetnek részt, amely-
nek keretében az online kitöltési időszak 
alatt naponta 5 db 100 000 forint értékű 
ajándékutalványt sorsolunk ki a kitöltők 
között.

Azokat a háztartásokat, amelyek 
október 16-ig nem töltik ki interneten a 
kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel 
október 17. és november 20. között.

Akik november 20-ig nem teljesí-
tik adatszolgáltatási kötelezettségüket, 
november 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek 
eleget.

A népszámlálási kérdőív kitöltése 
egy átlagos háztartásban körülbelül 30 
percet vesz igénybe.

Csókakő, 2022. október 25.             
www.nepszamlalas2022.hu

Hivatali Hírek
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Kérelem elérhető 2022. november 2-tól 
a Községházán, hivatali időben:

hétfő: 8:00-15:30
szerda: 8:00-17:00
péntek: 8:00-12:00

A kérelmeket 2022. november 15. 
napjáig lehet a Csókakői Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz benyújtani.

A kérelmek elbírálása a Polgármes-
ter hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett  

 
kérelmekről 2022. november 30. napjá-
ig határozattal dönt. 

Csókakő, 2022. október 28.
Csókakő Községi Önkormányzat

Önkormányzati Hírek

SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYELHETŐ!

Csókakő Községi Önkormányzat 
11./2008.( X.01) sz. rendelete a kör-
nyezet védelméről

Csókakő község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a község lakói élet-
minőségének fenntartása, a környezeti 
értékek megóvása érdekében a környe-
zet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) 
bekezdés c.) pontjában, a 48. § (1) és a 
(3) bekezdés b.) pontjában, az 58. § (1) 
bekezdésében, továbbá a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 16. § (1) bekezdésében, valamint 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 49. § (4) bekezdése 
alapján biztosított hatáskörében eljárva 
a következő rendeletet alkotja: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A rendelet célja 
1. § (1) E rendelet célja, hogy az 

ember egészségének és környezetének 
megóvása érdekében elősegítse a kör-
nyezeti elemek védelmét és megállapít-
sa - a levegőtisztaság-védelmi, - a zaj- és 
rezgésvédelmi szabályokat, 

A rendelet hatálya 
2. § (1) A rendelet személyi hatá-

lya kiterjed azokra a természetes és jogi 
személyekre, valamint a jogi személyi-
ség nélküli társaságokra, szervezetekre, 
akik állandó vagy ideiglenes jelleggel 
Csókakő közigazgatási területén tartóz-
kodnak, működnek, tevékenykednek. 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a 
háztartási tüzelőberendezések és a 140 
kW névleges bemenő hőteljesítményt 
meg nem haladó tüzelő- és egyéb kizá-
rólag füstgáz kibocsátó berendezések 
forrásai által okozott légszennyezésre, 
valamint az avar és kerti hulladék ége-
tésére. 

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁ-
SOK

3. § E rendelet alkalmazásában: 
(1) avar- és kerti hulladék. falomb, 
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi 
maradványok (továbbiakban kerti hul-

ladék). (2) csendes övezet: a rendelte-
tése miatt fokozott védelmet igénylő 
(pl. egészségügyi, oktatási, művelődési, 
szociális stb.) létesítményt körülvevő te-
rület. (3) háztartási, fűtési tevékenység: 
minden olyan 120 kW/h alatti egyedi fű-
tőberendezés üzemeltetése, amely egy, 
vagy több család mindennapi fűtési igé-
nyét szolgálja. (4) közterület: a közhasz-
nálatra szolgáló minden olyan önkor-
mányzati tulajdonban álló terület, ame-
lyet rendeltetésének megfelelően bárki 
használhat, ideértve a közterületnek 
közútként szolgáló és a magánterület-
nek a közforgalom számára a tulajdonos 
(használó) által megnyitott és kijelölt ré-
szét, továbbá az a magánterület, amelyet 
azonos feltételekkel bárki használhat. 

III. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDE-
LEM Tarlóégetésre vonatkozó szabá-
lyok 

4. § Lábon álló növényzet, tarló, 
illetve növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék égetése, az 
avar- és kerti hulladék kivételével Csó-
kakő egész területén tilos. Avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályok 

5. § (1) Avar és kerti hulladék ártal-
matlanítása elsősorban komposztálással 
történhet. (2) A község azon részein, 
ahol az (1) bekezdés szerinti ártalmat-
lanítás nem oldható meg és égetése is 
tilos, az avart és kerti hulladékot kom-
munális hulladékgyűjtő edénybe kell 
elhelyezni. (3) Családi házas és üdülő-
övezetben kerti hulladékot (nyesedéket) 
égetni szeptember 15-e és április 30. 
között lehet vasárnapok és ünnepnapok 
kivételével. Az égetést 9,00 - 17,00 
óra közötti időszakban lehet végezni, 
szélcsendes időben. Avar és kerti hul-
ladék nem égethető tűzgyújtási tilalom 
időtartama alatt. (4) Avart és kerti hul-
ladékot csak olyan helyen és területen 
szabad elégetni, ahol az égetés és annak 
hősugárzása a személyi biztonságot nem 
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt 
nem okoz. (5) A tűz őrzéséről és veszély 

esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója 
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, illetőleg 
az eloltható. (6) Az égetés befejezésével 
a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg 
kell szüntetni. (7) Az égetendő hulladék 
nem tartalmazhat kommunális, illetve 
ipari eredetű hulladékot (műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek 
maradékait stb.). XIX. évfolyam 09. 
szám 9 A háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vonatkozó sza-
bályok 

6. § (1) Az egyedi fűtéssel rendel-
kező lakóházakban csak megfelelően 
karbantartott tüzelőberendezésekben és 
csak az arra a berendezésre engedélye-
zett tüzelőanyagot szabad elégetni. (2) 
A fűtőberendezésben ipari hulladékot, 
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket 
stb. égetni tilos. (3) A jegyzői hatáskör-
be tartozó háztartási és a 140 kW név-
leges bemenő hőteljesítményt meg nem 
haladó tüzelőés egyéb kizárólag füstgáz 
kibocsátó berendezések forrásait úgy 
kell üzemeltetni, hogy azok káros leve-
gőszennyezést ne okozzanak. Ezekben 
a tüzelőberendezésekben csak az arra 
a berendezésre engedélyezett tüzelő-
anyagot szabad elégetni. (4) Hulladé-
kok (háztartási, ipari, veszélyes és nem 
veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, 
gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, 
illetőleg háztartási tüzelőberendezésben 
történő égetése tilos. (5) A háztartásban, 
kis mennyiségben keletkező papírhulla-
dék, veszélyesnek nem minősülő fahul-
ladék háztartási tüzelőberendezésben 
történő égetése külön engedély nélkül 
végezhető. 

ZAJVÉDELEM 
7. § (1) Zajvédelmi szempontból az 

övezeti besorolásnál Csókakő minden-
kor hatályos szabályozási tervét kell 
alapul venni. (2) Csendes övezetek ki-
alakítására kijelölt területek: a község 
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egészségügyi, közigazgatási, szociális, 
oktatási, művelődési intézményeinek, 
templom, temető és a pihenésre szolgá-
ló létesítményeinek és helyi oltalom alá 
tartozó természetvédelmi területeinek 
100 m-es körzete, valamint a lakóöveze-
tek és üdülőövezetek 100 m-es körzete. 
(3) A csendes övezetekben zajkibocsá-
tással járó ipari tevékenység újonnan 
nem telepíthető, és újonnan csak nappal 

(6,00-20,00-ig) üzemelő kereskedelmi 
egység létesíthető. (4) A csendes öveze-
tekben zajjal járó munkákat (pl. beton-
keverés, fűnyírás, gépi fűrészelés, stb.) 
munkaszüneti és vasárnapok kivételével 
7.00-20.00 óra között lehet végezni. 
RENDELET BETARTÁSÁNAK EL-
LENŐRZÉSE ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI 
RENDELKEZÉSEK 8. § (1) Aki e ren-
deletben foglalt kötelezettségeket és ti-

lalmakat megszegi, szabálysértést követ 
el, és 30.000 Ft-ig terjedő szabálysértési, 
illetőleg 500 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedő 
helyszíni bírsággal sújtható, amennyi-
ben magasabb szintű jogszabály más-
ként nem rendelkezik. Kérjük a rendelet 
betartását! 

Csókakő Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete

Aradi Tizenhárom
A kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává 

nyilvánította október 6-át, arra emlékezve, hogy 1849. ok-
tóber 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 
honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az 
első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Az 1848–1849-es szabadságharc leverését kegyetlen 
megtorlás követte. A közkatonák amnesztiát kaptak ugyan, 
de sokukat besorozták a császári seregbe, a magasabb rangú 
tisztek, tisztviselők pedig hadbíróság elé kerültek. A tárgya-
lások sorrendjét a „bűnösség” foka határozta meg: elsőként a 
„főbűnösök”,a csehországi Olmützben (Olomouc) Batthyá-
ny Lajos, Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet ve-
zénylő főtisztjeinek perét folytatták le.

A tisztségéről 1848. október 2-án 
lemondó Batthyányt 1849 januárjában 
Pesten tartóztatták le. A szabadságharc 
bukása idején Olmützben raboskodó 
politikust 1849. augusztus 30-án a hadi-
törvényszék koncepciós eljárásban, fel-
sőbb utasításra, felségárulás miatt kötél 
általi halálra és teljes vagyonelkobzásra 
ítélte, de kegyelemre ajánlotta.

A per még azt a bécsi utasítást is 
megsértette, hogy a vádlottak csak a 
magyar parlament 1848. október 3-i 
feloszlatása utáni forradalmi cselekmé-
nyekért vonhatók felelősségre, ugyanis 
a vád alapját Batthyány korábbi cselek-
ményei (többek között külföldi hatal-
makkal való kapcsolatfelvétel, a horvá-
tokkal és az osztrák kormánnyal történő 
megegyezés elmulasztása, uralkodói 
jóváhagyás nélküli honvédújoncozás és 
papírpénz-kibocsátás) alkották. A ke-
gyelemre ajánlást Ausztriában az íratlan 
szabály szerint figyelembe kellett ven-
ni, ezért Batthyányt Pestre vitték, ahol 
a Magyarországot teljhatalommal kor-
mányzó Haynau táborszernagy 1849. 
október 5-én megerősítette az ítéletet.

Aradon 1849. szeptember 26-án ti-
zenhárom tábornokot és egy ezredest 
(Lázár Vilmost, aki szintén önálló se-
regtestet irányított) ítéltek halálra fel-

ségsértés és lázadás miatt. Haynau ezt 
szeptember 30-án hagyta jóvá, de Gás-
pár András (Ferenc József egykori lo-
vaglómestere) büntetését az utolsó pilla-
natban börtönre változtatták.

A kivégzéseket október 6-ára, az egy 
évvel korábbi bécsi felkelés és Latour 
osztrák hadügyminiszter meglincselésé-
nek évfordulójára időzítették.

A börtönként szolgáló pesti Újépü-
letben Batthyány éjszaka egy becsem-
pészett tőrrel nyakon szúrta magát, és 
súlyos vérvesztesége miatt nem lehetett 
végrehajtani a megbecstelenítőnek szá-
mító, jobbára köztörvényeseknél alkal-
mazott akasztást. Mivel a kivégzésnek 
meg kellett történnie, a helyi parancsnok 
a kötél általi halálbüntetést saját hatás-
körben „porra és golyóra” változtatta 
– ennek hallatán Haynau később idegro-
hamot kapott. Batthyány nem engedte a 
szemét bekötni, és maga vezényelt tüzet 
a kivégzőosztagnak, utolsó szavai há-
rom nyelven hangzottak el:

„Allez, Jäger! (Rajta, vadászok!) Él-
jen a haza!”

Kivégzésének színhelyén, az egyko-
ri Újépület falánál 1926. október 6-án 
avatták fel a Pogány Móric tervei alapján 
készült Batthyány-örökmécsest, amely a 
szabadság jelképe, a kádárizmus utolsó 

éveiben a március 15-i ellenzéki tünte-
tések rendszeres színhelye lett. Magyar-
ország első miniszterelnökének hamvai 
a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, a Bat-
thyány-mauzóleumban nyugszanak.

Aradon ugyancsak október 6-án vé-
gezték ki a 13 honvédtábornokot: Aulich 
Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy 
Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, 
Láhner (Lahner) Györgyöt, Lázár Vil-
most, Leiningen-Westerburg Károlyt, 
Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Er-
nőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot 
és Vécsey Károlyt. A golyó általi ha-
lálra „kegyelmezett” Kisst, Schweidelt, 
Dessewffyt és Lázárt hajnalban lőtték 
agyon a vár északi sáncában, a többi 
elítéltet ezután a vártól délre sebtében 
összetákolt bitófákra akasztották fel.A 
holttesteket elrettentésül estig az akasz-
tófán hagyták, de éppen az ellenkező 
hatást érték el, mert a kivégzés helye 
valóságos búcsújáró hellyé vált. Ma az 
egykori vesztőhelyen emlékoszlop áll, a 
vértanúk emlékét a városban a 2004-ben 
visszaállított Szabadság-szobor, Zala 
György munkája őrzi. 

Aradon 1850 februárjáig még három 
honvédtisztet végeztek ki, Ormai Nor-
bert honvéd ezredest, Kazinczy Lajos 
honvéd ezredest (Kazinczy Ferenc fiát) 



5XXVI. évfolyam 11. szám

és Ludwig Hauk alezredest, Bem tábor-
nok hadsegédét. Lenkey János honvéd 
vezérőrnagy azért nem került a kivégző-
osztag elé, mert megtébolyodott, ő 1850 
februárjában a várbörtönben halt meg. A 
szabadságharc utáni megtorlások alatt 
hozzávetőleg 500 halálos ítéletet hoztak, 
és mintegy 110-et hajtottak végre. Az 
emigránsokat in effigie – távollétükben 
– végezték ki, azaz nevüket az akasz-

tófára szögelték. A bosszúhullám csak 
1850 júliusától mérséklődött, amikor 
az általános európai felháborodás miatt 
a bécsi udvar nyugdíjazta a „hatáskörét 
túllépő” Haynaut.

A kormány 2001. november 24-én 
nemzeti gyásznappá nyilvánította októ-
ber 6-át. Ezen a napon az állami lobo-
gót félárbócra eresztik, a középületekre 
kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban 

megemlékezést tartanak. Csókakőn az 
általános iskolában ezen a napon a gye-
rekek segítségével idéztették fel az Ara-
di Vértanúk áldozatát, a községházán 
pedig kint lengett a gyászlobogó a hősők 
tiszteletére. Nyugodjanak békében!

Csókakő, 2022. október 6.                                                 
– MK -

CSÓKAKŐN A MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956
Az 1956-os forradalom Magyaror-

szág népének a sztálinista diktatúra el-
leni forradalma és a szovjet meg¬szállás 
ellen folytatott szabadságharca, amely 
a 20. századi magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb eseménye volt. A bu-
dapesti diákok békés tün¬te¬té¬sével 
kezdődött 1956. október 23-án, és a 
fegyveres felkelők ellenállásának fel-
morzsolásával feje¬ződött be november 
11-én.

Az október 23-i budapesti tömegtün-
tetés a kommunista pártvezetés ellensé-
ges reakciója és a fegyvertelen tömegre 
leadott véres sortűz következtében még 
aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtte ki 
magát. Ez a kormány bukásához, a szov-
jet csapatok visszavonulásához, majd a 
többpártrendszer visszaállításához és 
az ország demokratikus átalakulásához 
vezetett. November első napjaiban az új 
kormány megkezdte a tárgyalásokat a 
Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes 
kivonásáról, a Varsói Szerződésből való 
kilépésről és az ország semlegességé-
ről. A szovjet politikai vezetés azonban 
a kezdeti hajlandóság után meggondol-
ta magát, és miután a nyugati nagyha-
talmak biztosították arról, hogy nem 
nyújtanak a magyar kormánynak segít-
séget, november 4-én a szovjet csapatok 
hadüzenet nélküli háborút indítottak 
Magyarország ellen. Az aránytalan túl-
erővel szemben egyedül maradt ország 
több napon át folytatott szabadságharca 
így végül Csepel szovjet megszállásá-
val 1956. november 11-én elbukott. A 
kommunista vörös megtorlás természe-
tesen nem maradt el, 1957. januárjától a 
forradalom résztvevőit tömegesen bör-
tönözték be, majd sokukat kivégezték. 
A brutális megtorlást és a magyar nép 
elnyomását az ENSZ és a világ közvé-
leménye egyaránt elítélte.

Csókakőn sem maradt el a forrada-
lom és szabadságharc! A csókakőiek 

számára idegen, baloldali, szélsőséges 
kommunista eszmék rengeteg szenve-
dést okoztak. Az 50-es évek elejétől 
érezhető volt már a feszültség a falu-
ban az esztelen beszolgáltatási rendszer, 
valamint az egyházellenes propaganda 
miatt. A csókakőiek még a börtöntől, 
vagy a szenvedéstől sem riadtak vissza, 
s véleményüket, alkotmányos jogaikat, 
gazdasági érdekeiket szem előtt tart-
va védték értékeiket. Emiatt többen az 
ÁVO kihallgatószobáiban, az Andrássy 
út 60-ban, a Deák Ferenc utcai politikai 
rendőrség pincéiben találták magukat. 
A Rákosi diktatúra gazdaságilag, poli-
tikailag is gyötörte a magyar vidéket, 
így Csókakőt is. Elszegényedés, elége-
detlenség, a kisbirtokos rendszer felszá-
molása, a tsz-esítés erőltetése hangolta 
ellenállásra a csókakőieket. Csókakőn 
1956 nyarára pattanásig feszült lett a 
helyzet. Október 23-án kitört a forrada-
lom Pesten, a rádión keresztül értesültek 
a helyiek az eseményekről. Lényegében 
Csókakő azonnal a forradalom oldalá-
ra állt, a Rádió ostroma jelezte, hogy a 
fegyveres konfliktus elkerülhetetlen. A 
férfiak jó része, a II. Világháború után 
elrejtett lőszereket, fegyvereket előszed-
ve, lényegében fegyverben állt. A fia-
talok a világháborús tapasztalatok után 
felkészültek a fegyveres ellenállásra az 
oroszok ellen. Szerencsénkre, klasszi-
kus frontharc nem alakult ki Csókakőn. 
Október 27-én a bodajki bányászok egy 
csoportja érkezett a faluba. Kihirdették, 
hogy a forradalom győzött és felszólítot-
ták a lakosságot, hogy szervezzék meg 
a munkástanácsot és a nemzetőrséget. 
Ezek megszervezése nem ment nehe-
zen, hiszen a veteránok által megalakult 
polgárőrség már fegyverben állt, illetve 
addigra elzavarták a tanácselnököt, és a 
helyi tanács kézben tartotta az esemé-
nyeket, illetve a helyi közigazgatás irá-
nyítását. Aznap este aztán 150-200 fős 

tömeg gyűlt össze a Művelődési Ház-
nál, akik a Községházához vonultak. 
A Községházáról a tavasszal felrakott 
vöröscsillagot leverték, majd a tanácsel-
nök ellen fordultak és felelősségre voná-
sát követelték, az egész faluban őt keres-
ték. Az akkori tanácselnöknek el kellett 
rejtőzködnie a népharag elől. Nemzeti 
zászlókat lobogtattak, Kossuth nótákat 
énekeltek, a szabadságot éltették, mind 
többször hangzottak el a „LE A KOM-
MUNISTÁKKAL!” és a „SZABAD-
SÁGOT A NÉPNEK!” jelszavak. Be-
törtek a begyűjtési irodába, kiszórták a 
községházáról az iratokat, köztük a régi 
anyakönyveket is, amiket az akkori vb-
titkár és néhány tanácstag mentett meg 
a pusztulástól, miután felhívta a forra-
dalmárok figyelmét, hogy rossz iratokat 
akarnak elégetni. A beszolgáltatási ren-
delvényeket, jelentéseket természetesen 
örömmel szolgáltatták ki, és a Község-
háza előtt el is tüzelték azokat. Októ-
ber 28-án feltörték a pártházat, a vörös 
zászlókat, a párt irataival, Lenin, Sztálin 
és Marx műveivel, képeivel együtt az út 
mellett eltüzelték. A helyi párttitkárt is 
megkeresték, szóbanfelelősségre von-
ták a diktatúra alatt elkövetett bűneiért, 
a különböző sérelmekért, s a bokodi, 
illetve bodajki bányászok segítségével 
helybenhagyták, majd az életét megkí-
mélve a nép nevében további intézkedé-
sig letartóztatták és a frissen megalakult 
helyi nemzetőrség őrizetére bízták a 
községi fogdában. A Pálinkaházat és a 
benne tárolt jövedéki terméket, a pálin-
kát, a tanácselnök-helyettes vezetésével 
a polgárőrség védte fegyveresen. A ta-
nácselnök-helyettes nem engedte, hogy 
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a pálinkakészletet széthordják. A forra-
dalmárok a köztiszteletben álló tanács-
elnök-helyettest kérték fel az ideiglenes 
munkástanács vezetésére, ám ő nem vál-
lalta el a feladatot, hivatkozva arra, hogy 
pálinkafőzdésként neki a helyén kell 
maradnia,hat éve tért haza az orosz fog-
ságból, megjárta a frontot és nem sze-
retne ilyen nehéz helyzetben élére állni 
egy forradalomnak, továbbá túl idősnek 
is érezte magát ehhez. Másnap október 
29-én az ideiglenes munkástanács meg-
alakult és átvette a hatalmat. A 10 főből 
álló testület, élén a munkástanács elnö-
kével, megkezdteműködését. A munkás-
tanács elnöke vezetésével élelmiszert 
gyűjtöttek a Budapesten harcoló for-
radalmároknak és a lakosságnak. Töb-
ben felmentek Budapestre élelmiszert 
osztani, de sokan a csókakőiek közül 
beszálltak a harcokba is. Főleg a Buda-
pesten lévő egyetemeken tanuló csóka-
kői diákokról mondható ez el, hiszen ők 
már a forradalom elejétől harcoltak Bu-
dapesten. Hozzájuk több itthon maradt 
társuk is csatlakozott. A csókakőiek a 
Corvin köziek között, a Széna téri ellen-
állásban vettek részt, illetve a Lánchidat 
védő géppuskaállásoknál védték a hazát. 
A forradalom és szabadságharc leveré-
sét követően természetesen a megtorlás 
Csókakőn sem maradt el. A legsúlyo-
sabb büntetést a munkástanács elnöke 
kapta, őt börtönbe vetették, megkínoz-

ták, majd internálták, de mellette több 
munkástanácstagot is börtönbe zártak. 
Sokan Nyugatra menekültek, sokan kint 
is maradtak külföldön, de voltak olya-
nok is, akik honvágyuk miatt hazatér-
tek, s kisebb büntetéssel, vagy büntetés 
nélkül megúszták a forradalmi napokat. 
Akadt olyan is, aki Budapestről géppisz-
tolyával együtt csak úgy hazasétált Csó-
kakőre, és sosem vonták felelősségre. 
A szabadságharc a csókakőiektől nem 
követelt halálos áldozatot, s a megtorlás 
során sem ítélt a rendszer a faluból sen-
kit halálra. A csókakőiek vallomásaik-
ban egymást védték, a bíróságon is ösz-
szetartottak és a korabeli jegyzőkönyvek 
tanúsága szerint, a rend fenntartására, 
valamint a közbiztonság megőrzésének 
igényére hivatkozva próbálták elkerülni 
a büntetést. A munkástanácselnöke ma-
gára vállalta a felelősséget, hogy mentse 
társait, ez több-kevesebb sikerrel telje-
sült is. A börtönt, az internálást azonban 
nem úszta meg, de ezt követően a Kádár 
rendszerben ő is, és elítélt társai is szám-
kivetetté váltak.

Csókakőn a Művelődési Házban 
október 21-én pénteken tartottuk az 
1956-os Forradalom és Szabadságharc 
megemlékezését, az általános iskolai ta-
nulóink és pedagógusaink segítségével. 
Az ünnepséget követően a Községházán 
lévő 1956-os emléktáblát a Képviselő-
testület megkoszorúzta, majd a rendez-

vény után ünnepi gyűlést tartottunk a 
hivatalban.

Megemlékezésül álljon itt a Csó-
kakői Hírekben Bibó István állammi-
niszter kiáltványa az 1956-os Magyar 
Forradalom és Szabadságharc leverését 
követő napokból.

„… A magyar népet felszólítom, 
hogy a megszálló hadsereget vagy az 
általa esetleg felállított bábkormányt 
törvényes felsőbbségnek ne tekintse, s 
vele szemben a passzív ellenállás összes 
fegyverével éljen… Magyarország népe 
elég vérrel adózott, hogy megmutassa a 
világnak a szabadsághoz és igazsághoz 
való ragaszkodását. Most a világ hatal-
main van a sor, hogy megmutassák az 
Egyesült Nemzetek alapokmányában 
foglalt elvek erejét és a világ szabad-
ságszerető népeinek erejét. Kérem a 
nagyhatalmak és az Egyesült Nemzetek 
bölcs és bátor döntését leigázott nemze-
tem szabadsága érdekében.

Bibó István kiáltványa 1956-ból”

Csókakő, 2022. október 27.                                                     

Tűzoltó Hírek

Kilenc hónap alatt 5592 lakástűz – 
443 sérült és 58 halott - 2022. október 05.

Idén szeptember végéig csaknem 
5600 lakás gyulladt ki Magyarországon. 
A lakástüzek következtében 443 ember 
sérült meg, többségük füstmérgezést 
szenvedett. 58 emberen már nem lehe-
tett segíteni. A lakástüzek áldozatainak 
átlagéletkora 64 év, a legfiatalabb 28, 
a legidősebb 102 éves volt. Leggyak-
rabban idős emberek válnak ilyen eset 
áldozatává, mert mire észlelik a tüzet, 
addigra már halálos mennyiségű füstöt 
lélegeztek be.

A tűzoltók az égő épületekből 310 
embert mentettek ki. A lángok megfé-
kezése átlagosan negyven percet vett 
igénybe. A leghosszabb beavatkozás ti-

zenhárom órán át tartott: áprilisban egy 
pécsi társasház garázsában keletkezett 
tűz, a lángok pedig átterjedtek a garázs 
feletti lakásokra. A lakástüzek harminc-
nyolc százalékát tíz percen belül eloltot-
ták a tűzoltók. A háromnegyed év során 
keletkezett lakástüzek eloltásához ösz-
szesen 3737 órára volt szükség, az égő 
épületekhez 11 183 tűzoltójármű vonult. 
Az épületekben összesen 84 ezer négy-
zetméternyi terület égett le.

704 alkalommal a kéményben ke-
letkezett a tűz, de gyakori volt, hogy a 
konyhában, a hálóban, tárolóban, vagy 
a nappaliban csaptak fel a lángok. A leg-
több lakástűz elektromos problémára, 
nyílt láng használatára, a fűtés hibáira, 
főzésre, vagy dohányzásra vezethető 
vissza. 255 épület oltásakor gázpalac-
kok jelenléte nehezítette a beavatkozást.

A legbiztonságosabb, ha úgy vágunk 
neki a fűtési szezonnak, hogy előtte egy 
szakember ellenőrizte a fűtőeszközün-
ket, és egy kéményseprő megvizsgálta 
a kéményünket. Magánszemélyek szá-
mára ingyenes a kéményseprés, viszont 
a családi házakhoz előzetes időpont-
egyeztetést követően megy ki a ké-
ményseprő. Ezt a https://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ oldalon, vagy a 
1818-as hívószámon a 9-es és 1-es me-
nüpontot kiválasztva lehet megtenni.

Hibás vagy szabálytalan kémény 
működtetése esetén kéménytűz és szén-
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monoxid-mérgezés következhet be. 
Szeptember végéig 849 szén-monoxid-
dal összefüggő eset miatt riasztották a 

tűzoltóegységeket, 124 ember szenvedett 
szén-monoxid-mérgezést, 9-en pedig éle-
tüket vesztették a mérgező gáz miatt.

Csókakő, 2022. október 6.
Forrás: BM Országos Katasztrófa-

védelmi Főigazgatóság
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Polgárőr Hírek

Beköszöntött a fűtés szezon.

Mi is az a kéménytűz!!!???

Kéménytűzzel akkor találkozunk, 
amikor a kéménykürtőben az égéster-
mékből lerakódott korom, kátrány szik-
ra, vagy láng hatására begyullad. Ilyen-
kor a kéményben a hőmérséklet pár perc 
alatt 1000 Celsius fok felé szökhet.

Mondanunk sem kell, hogy a ké-
ménytűz nem kívánatos és veszélyes 
jelenség; rongálja a kémény szerkezetét, 
csökkenti élettartamát, esetleg tüzet is 
okozhat; azonban megelőzhető.

Mit tegyünk kéménytűz esetén?

Értesítsük a tűzoltóságot! (112 köz-
ponti segélyhívó szám)

Távolítsunk el mindenféle éghető 
anyagot a kémény faláról!

Zárjuk el a tüzelőberendezésen égési 
levegőszabályozó kart! (ezzel csökkent-
jük a levegő utánpótlást).

Felügyeljük a kéménytüzet az egész 
kéményszakaszon, amíg meg nem ér-
keznek a szakemberek!

Kéménytüzet TILOS vízzel olta-
ni, mivel a kémény belső hőmérséklete 
1000 °C körül van!

Tájékoztassuk a kéményseprő ható-
ságot amint lehet!

Kéménytüzek megelőzése:

Rendszeresen tisztítsa ki kéményét 
és tüzelőberendezését! Házilagosan ké-
mény kiégetést soha ne végezzen.

Gyakran szellőztessen! Soha ne ál-
lítson fel tüzelőberendezést olyan helyi-
ségben, ahol tűzveszélyes anyagot (pl. 
oldószert) tartalmazó levegő van vagy 
ahová ilyen levegő beszivároghat!

Gondoskodjék arról, hogy mindig 
megfelelő mennyiségű égési levegő áll-
jon rendelkezésre! Ne tömítse le teljes 
mértékben az ablakok és ajtók réseit! 1 
m3 földgáz, illetve 1kg tüzelőolaj elége-
téséhez 15-18 m3 levegő szükséges. 1 
kg tűzifa elégetése kb. 12-15 m3 levegőt 
igényel. A kazánházba vagy a fűtőhelyi-
ségekbe építtessen szellőzőnyílásokat és 
azokat hagyja szabadon!

Gondoskodjon arról, hogy a tüzelő-
berendezés-helyiségben (kazánházban) 
mindig kellő tisztaság legyen!

Ne tüzeljen el műanyagot, festett és 
rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, 
vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fá-
radt olajat!

Csak engedélyezett begyújtó anya-
got használjon a tüzeléshez!

Csak a tüzelőberendezéshez engedé-
lyezett tüzelőanyagot használja!

Szél esetén vagy alacsony külső hő-
mérsékletnél a kémények huzata erősen 
megnőhet. Egy megfelelően beépített és 

működő huzatszabályozó sokat segíthet.
Laza, rosszul záródó kéményajtók, 

tömítetlen kazántagok, rosszul szigetelt 
égéstermékelvezető- csövek csökkentik 
a hatásfokot, ráadásul ezek tűzveszélye-
sek.

Kéményét és tüzelőberendezését 
rendszeresen ellenőriztesse szakember-
rel!

A kéményseprő szolgáltatót ne te-
kintse ellenségnek, az Ön biztonsága ér-
dekében szeretné a kéményt ellenőrizni!

Javasoljuk továbbá, hogy minden 
50-60 begyújtást követően égessen el 
egy „Kéménytisztító Fahasábot” készü-
lékében. A „Kéménytisztító Fahasáb-
ban” található katalitikus anyag normál 
üzemi hőmérsékleten leoxidálja a ké-
szülékben, és a kémény belső falán lera-
kódott kormot és kátrányt.

Segélykérő telefonszám 112
Fináncz Imre polgárőr

+36 20 457 7427

Borrendi Hírek

JÓL SIKERÜLT A CSÓKAKŐI SZÜRETI FELVONULÁS
Idén is elindult a szüreti felvonulás a vár tövében elterülő 

községben. A tiszteletbeli bírót és a bírónét azonban nem a 
helyiek közül választották, hanem az aranyosmenti Kövend 
település két lakóját tették meg vezetőnek.

Ahogy az ország jelentős részen, úgy a Móri borvidéken 
is régen leszedték már a szőlőt és már hosszú ideje nincsenek 
tele a kádak sem, hiszen az aszályos időjárás miatt korábban 
kellett szüretelni, mint ahogy azt a korábbi években megszok-
hatták. A szüreti felvonulás korábban arra volt hivatott, hogy a 
kisbíró kihirdesse: A szüret kezdetét veszi. A Vértes oldalának 
dőlő falu most Magda Milánnak adta a kisbírói posztot és vele 

a hirdetményt, mely szerint: A szüret a végét veszi. 
A menetoszlop résztvevői már vasárnap délben közösen 

ebédeltek a kultúrház mögötti falukemence előterében, aztán 
délután kettőkor elindultak a platós teherautók, lovas kocsik, 
fogatok és az elmaradhatatlan traktorok. 

Minden megállónál kidobolta a kisbíró, amit ki kellett, emel-
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lett a katolikus templom és az önkor-
mányzat épülete közötti első megálló-
ban kinevezte Fűrész György a falu elő-
járóit.  A polgármester döntése alapján 
az Erdélyből érkezett Kövend Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület vezetője, Nyegre 
Csaba lett a bíró, míg párja, Szabó Eni-
kő a bíróné. 

Aztán folyt a tánc és persze a jó csó-
kai bor, majd tovább ment a menet a Pe-
tőfi és az Arany sarkára. Onnan az Ady, 
majd a Deák utcába fordultak be a kü-
lönféle járművek és az őket kísérő gya-
logosok.  Az eddig felsorolt megállóhe-
lyeken éppúgy innivalóval, süteménnyel 
és nagy szeretettel fogadták a menetet, 
mint a Kossuth utca közepén és végül 
a kiindulási, illetve érkezési pontnál, a 

kultúrháznál. 
A táncot, a zenét, a jó hangulatot és 

a színeket a Barkócaberkenye Néptánc-
csoport szolgáltatta, míg a szirénahan-
gokat és a kövendi csapat beilleszkedé-
sét a Csókakő ÖTE tagjai.  Kivételesen 
a felvonulás részét képezték a helyi pol-
gárőrök is. Ilyen még sosem volt, hiszen 
eddig minden évben ők biztosították a 
felvonulás váltakozó helyszínét. Most 
jelentős számú ifjú polgárőrt toboroz-
tak, akik nagyon fegyelmezetten látták 
el a feladatukat, míg az öregek most az 
egyszer szórakoztak. A nyugdíjasklub 
és a Szent Donát Borrend is felvonult. 
Utóbbi a meghívott vendégeikkel, a 
Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének 
képviselőivel közösen. 

A nap végén, a hagyományoknak 
megfelelően megállították a táncosok 
pár percre az esti félhetes buszt, hogy az 
utazóközönség is részese lehessen a han-
gulatnak, majd kezdődött a közös vacso-
ra. Ahogy a forró levest délben, úgy az 
esti kenyérlángost is Végh György pék-
mester és párja, Margó készítette. 

Aztán hazamentek a legények és a 
leányok, ki-ki készülve az iskolára és az 
önkéntes tűzoltók, kövendiek és csóka-
kőiek, elbúcsúztak egymástól, bízva a 
mielőbbi viszontlátásban.

Csókakő, 2022. október 27.                                                      
Palocsai Jenő

Forrás: Fejér Megyei Hírlap

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal, és megrendülés-
sel tudatjuk, hogy Veress István, borren-
dünk alapító tagja, egykori elnökünk 72. 
életévében váratlanul távozott közülünk. 
István 2001-től több cikluson keresztül 
volt borrendünk elnöke. 

Aktívan részt vett a Magyarorszá-
gi Borrendek Országos Szövetségének 
munkájában is. Folyékony angol és né-
met nyelvtudásának köszönhetően mind 
borrendünk, mind az MBOSZ sikeresen 
ápolta nemzetközi kapcsolatait az ál-
tala megismert külföldi borrendekkel. 
Munkáját egész életében a pontosság és 

precizitás jellemezte, mely borrendünk 
életében is mindig visszaköszönt. 

Veress István tagtársunk búcsúz-
tatója október 28-án 11 órakor volt a 
csókakőiSzent Donát Plébánia Temp-
lomban, ahol a Szent Donát Borrend is 
képviseltette magát. 

A templomi búcsúztatását követően 
elkísértük utolsó útjára, a csókakői te-
metőbe, ahol végső nyughelyére került 
borlovagtársunk. Nyugodjon békében!

Őszinte részvétünk a családnak!                                                          

Szent Donát Borrend

Barkócaberkenye Hírek

Közadakozásból elkészült a 
kálvária Csókakőn
„Aki engem szeret, vegye fel keresz-

tem és kövessen engem!” Ezzel a bibliai 
idézettel kezdődik az a meghívó, melyet 
Csókakő Község indított el a szélrózsa 
minden irányába, hogy hirdessék: hosz-
szú, éveken át tartó tervezés és szerve-
zés után végre megkezdődhettek, majd 
a végére érhettek a munkálatok a megye 
egyetlen fennmaradt középkori kővára 
felé vezető út mentén.

A kálvária közadakozásból készült 
el, köszönhetően a település lakosainak 
és a jó szándékú támogatóknak. A stá-
ciók maguk is érdekesek, ám az elhe-
lyezkedésük sem hétköznapi, ugyanis 
több közülük a Vértes hegységet alko-

tó sziklákhoz tapad, míg mások mintha 
eleve azokból a kövekből nőtt volna ki. 
A kálváriákon a hosszú út nehéz, hisz 
Jézus útja sem volt könnyű, ám a lelkes 
önkéntesekből verbuválódott kivitele-
zők gondoltak az idősebbekre, nehezeb-
ben mozgókra, ezért több helyen is meg 
lehet pihenni a nemrég kialakított pado-
kon, a stációk mellett. 

Az új építésű kálvária, mely a kö-
zösség összetartó erejét, hitét és főleg 
a jövőbe vetett hitét hivatott hirdetni, 
elkészült. Szentelése most szombaton, 
vagyis október 22-én, délelőtt 11 órakor 
kezdődött. Minden stációnál megállt, a 
csendesen ünneplők hosszú sora és a vé-
gén, a többméteres, barbakánra és azon 
túl a Móri árokra néző feszület alatt is 
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elmondtak egy imát, így törve meg az 
átkot, hogy Csókakőn 78 éve nem jártak 
a hívek szabadtéren kálváriát.

Az hivek imái meghallgatásra kerül-
tek és 2022. október 22-re elkészült a 
Váralja Keresztút Csókakőn!

Száznál is több hívő, illetve vendég 
járta be most először a Csókakői vár felé 
vezető úton a kálváriát.

Kertész Péter kanonok, Bognár Gá-
bor, Visegrádi József és Fűrész György 
vágták át a szalagot az első stáció elő-
terében

A népes vendégsereget elsőként Fű-
rész György polgármester köszöntötte, 
külön kiemelve Visegrádi Józsefet, aki 
motorja volt a tervezéssel, kivitelezéssel 
és sok munkával járó építési folyamat-
nak. A település vezetője emlékeztetett: 
- Ez a kálvária annak a keresztútnak a 
jogutódja, folytatása, melyet 1945. már-
cius 18-án a bevonuló szovjet csapatok 
leromboltak a Rákóczi Ferenc utcában. 
A T34-esek pusztítása fájó volt az ak-
kori lakosoknak, ezért nagy vágyuk volt 
mindig, hogy egyszer ezt helyreállíthas-
sák. Azt el kell mondani, hogy ez nem az 
Európai Unió pénzéből, nem a magyar 
kormány támogatásának jóvoltából, 
hanem közadakozásból jött létre. Egy 
alulról jövő kezdeményezés, mint pél-
dául az augusztusban átadott toronyóra 
a Szent Donát Plébániatemplomban. A 
keresztút nagyon fontos szakrális eleme 
hitünknek, vallásunknak. 

Mórocz Tamás címzetes apát dicsérő 
szavakkal fordult a szervezők és a tele-
pülés lakosai elé. A plébános azt mond-
ta: - Itt összefogott egy közösség, hogy 
egy jelet állítson és ez az összefogás 
példaértékű. Lassan kimondhatom, mert 

sokat gondolkoztunk ezen a megelőző 
hónapokban, hogy ez a helytállás példa-
értékű a magyar nemzetnek is.  Sokan 
úgy gondolják, mit nekem a templom, 
mit nekem az iskola? Hazamegyek, be-
csukom az ajtómat és kész, ám a csóka-
kőieknek fontos az is, hogy hol élnek. 
Példát ad Csókakő, de nemcsak a nem-
zetnek, talán annak az egyháznak is, 
amely nagyon küszködik azzal, hogy 
ebben a modern világban hogyan tud 
szólni az emberekhez. Itt mintha egy ki-
csit az emberek tanítanák meg az egyhá-
zat arra, hogy igenis lehet a keresztény 
értékekért összefogni. 

A stációfüzér egészen a várig megy, 
ám az odavezető útnak a bal szélén, 
melynek kezelője a Vérteserdő Zrt. A 
cég vezetője, Macsek Lajos, illetve az 
avatási ceremónián megjelent kommu-
nikációs vezető, Boglári Zoltán úgy 
fogalmazott: - Az erdő mindannyiunké, 
a felelősség az erdészeté és a jövő 
erdejeiért ma kell cselekedni. Mi nem 
csak a természeti környezetért, az erdőt 
alkotó növények és állatok közösségé-
ért, hanem a benne található épített és 
kulturális környezetért is felelősek va-
gyunk. A Vértes különösen gazdag ilyen 
értékekben, hiszen a legdélibb részéről 
néz le ránk Csókakő vára, de ott van a 
majki apátság, a vérteskozmai kereszt, 
vagy Kápolnapuszta csendes temetője. 
Ez mind történelmünk fordulópontjaira 
emlékeztet minket, így a szenvedésre, 
a hősies helytállásra, vagy éppen a már 
elhagyott bányák a mindennapos küz-
delmekre. 

Bobory Zoltán, a székesfehérvári 
Vörösmarty Társaság vezetője az ava-
tóünnepségen saját költeményét mond-

ta el. Az elismert író, költő reményke-
dő versében az állt: - A sziklasírodnál 
ülünk, várjuk a harmadik napot, moz-
duljon az irdatlan kő. 

Később Bognár Gábor alpolgármes-
ter, a kivitelező csoport vezetője felso-
rolta jelentősebb részét annak a szám-
talan segítőnek, támogatónak, akiknek 
köszönhetően közadakozásból megva-
lósulhatott ez a kiemelt fülkék sorából 
álló, szent hely. Külön megköszönte 
Könnyű Melindának és Burján Gyulá-
nak a szinte emberfeletti elszántságot. 
A két kiemelt segítő minden alkalommal 
részt vett valamennyi munkálatban, az 
előkészítéstől a kivitelezésig. 

A Zrínyi utcáról induló kálváriának 
minden állomásán egy Kanalas Sándor 
által fából faragott kép emlékeztet Jézus 
szenvedéseire. A keresztút 14 stációjára 
Kertész Péter kanonok kérte az Úr áldá-
sát, miközben a helyi templomi kórus 
énekelt. A vallási vezető maga is támo-
gatója a keresztútnak. Az utolsó stáció 
felett egy kereszt néz le a település háza-
ira, a Móri árokra, a bodajki kegyhelyre. 
Kertész Péter a vár bejáratánál emlékez-
tetett: Az Istentől jöttünk és az Istenhez 
megyünk. 

Csókakő, 2022. október 25.                       
 Palocsai Jenő

Forrás: Fejér Megyei Hírlap

„…Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák, aki megalázza magát, az 
felmagasztalják.” - Lk 18,14b

egyházi hírek

Az elmúlt vasárnap volttemploma-
inkban a missziós gyűjtés, perselyado-
mányaikat e céllal továbbítjuk majd az 
Egyházmegye felé, köszönjük adakozá-
sukat!

Tisztelettel kérjük kedves hívein-
ket, hogy közeledve Halottak napjá-
hoz, gondoskodjunk elhunyt szeretteink 
sírhelyeinek rendbetételéről, illetve a 
lejárt sírhelyek megváltásáról. Egyben 
köszönjük mindazoknak, akik rendben 

tartják temetőinket, gondozzák a sírhe-
lyeket, illetve gondnokként, vagy segí-
tőként ellátják az egyházi temetőinkhez 
kapcsolódó feladatokat!

 Hálával köszönjük meg a Jóis-
tennek, hogy Szendrei Mihály diakónus 
atya héten történt szemműtéte sikeres 
volt. A több éve várt operáció után, di-
akónus atya látásának javulása lehetővé 
teszi majd, hogy mielőbb szolgálni tud-
jon a liturgiákon. Istennek hálaérte!
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Bodajk
Atemetői kereszt felújítására gyűj-

tünk a mellékoltáron kitett perselybe. 
Dózsa utcai temetőnk közepén álló „úti 
kereszt” felújítását kezdtük meg, mely-
hez kérjük híveink segítségét is, előre 
köszönve adakozásukat!

Balinka
Közösségünkkelátbeszélve, novem-

bertől balinkai templomunk miserendje 
a következőképpen változik: Minden 
hónap első vasárnapján reggel 8 órakor 
lesz szentmise, a hónap többi hétvégéjén 
szombatonként lesz délután fél 5 órakor 
liturgia. Az elsőpénteki szentmiséket ta-
vaszig szüneteltetjük.

Csókakő
Október 29-énszombaton, délelőtt 

11 órakor a Várkápolnában imádkozzuk 
szentmisét az elhunyt „Várbarátokra” 
emlékezve. Szeretettel várjuk a híveket! 
A templom külső felújítását követően, a 
toronyóra átadása után, újabb jelentős 
közadakozás ért célba, és 77 év után 
helyreállították, újraépítették a csóka-
kői hívek, jó szándékú emberek a Csó-
kakői Kálváriát! Ezúton is köszönjük 
az adományokat, és a sok-sok önzetlen 
munkát! A Csókakői Kálvária átadásá-
ra 2022. október 22-én került sor, és 78 
év után először járták végig a csókakő-
iek a kálvária stációit beimádkozva azt, 

Kertész Péter kanonok úr segítségével. 
Október 28-án búcsúztattuk, majd a csó-
kakői temetőben helyeztük örök nyu-
galomra Veress Istvánt a Szent Donát 
Borrend egykori elnökét, alapító tagját. 
Őszínte részvétünket fejezzük ki a csa-
ládjának és a Szent Donát Borrendnek! 
Nyugodjék békében, Jézus Krisztus sze-
retetében! 

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szí-
vedből, teljes lelkedből, teljes elmédből 
és minden erődből!”

Mk 12,30

A múlt vasárnapi missziós gyűjtést 
továbbítottuk az Egyházmegye felé. Kö-
szönjük adományaikat!

Felhívjuk híveink figyelemét, hogy 
a Mindenszentek ünnepe november 1. 
(kedd) parancsolt ünnep, a szentmise 
hallgatás kötelező. Kérjük híveinket a 
szentmiséken való részvételre. Minden-
szentek ünnepén vasárnapi, azaz ünnepi 
liturgikus rendet tartunk, délután pedig 
a temetőkben imádkozunk az elhunytja-
inkért. A megemlékezés végén kérhetik 
híveink a sírhelyek megáldását. Nov-
ember 2-a szerda, Halottak napja. (A te-
metői megemlékezések-, illetve a min-
denszenteki és halottak napi szentmisék 
rendjét településenként szíveskedjenek 
hirdetni!)

Mindenszentek napján déltől kezdve 
jövő vasárnapig teljes búcsút nyerhet-
nek mindazok, akik temetőt látogatnak 
és imádkoznak a Szentatya szándékára. 
A búcsúnyerés feltétele, hogy a meg-
szentelő kegyelem állapotában szentál-
dozáshoz járulunk.

Bodajk
Mindenszentek és Halottak napján 

délelőtt fél 10 órakor és este 6 órakor 
imádkozunk szentmisét kegytemplo-
munkban. A temetői megemlékezés 
november 1-én, kedden, délután 3 óra-
kor tartjuk a temetői keresztnél. A nov-
ember 1-jei esti szentmise után imád-
kozzuk a szokásos halotti zsolozsmát 
elhunytjainkért.

Liturgikus elmélkedés

Libera me Domine de 
morteaeterna,Indie illa tremenda: 
Quandocaelimovendisunt et terra: Dum 
venerisjudicaresaeculum per ignem. 
Tremensfactus sum ergo et timeo, 
Dum discussioveneritatqueventuraira. 
Quandocaelimovendisunt et terra. Dies 
illa diesiraecalamitatis et miseriae, 
Diesmagna et amaravalde, Dum 
venerisjudicaresaeculum per ignem. 
Requiemaeternamdonaeis Domine: Et 
lux perpetualuceateis.

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

Környezetvédelmi Hírek

Őszi albérlő
Visszavonhatatlanul megérke-

zett az ősz. Ezt nem csak a hulló fa-
levek és rövidülő nappalok, hanem a 
házakba,pincékbe,padlásokra beköltöző 
állatok is jelzik.

A rágcsálók közül az egeret, mókust, 
patkányt, nyestet  szinte mindenki isme-
ri – legalább hírből. 

Van azonban egy állatka, ami nincs 
ennyire a köztudatban, jómagam is fel-
nőtt korban találkoztam vele először, 
amikor a Vértes lábához költöztünk. 

Úgy történt, hogy a kislányommal a 
pincében pakoltuk a jóféle befőtteket és 

lekvárokat, amiket a nyáron eltettünk, 
amikor felfelé mutatott: anya, ott  egy 
egér! Az egérhez már sokszor volt sze-
rencsém, jól ismerem, így abban biztos 
voltam, hogy ami nyugodtam néz min-
ket a magasból, az bizony nem az. Mivel 
nem sietett  távozni – az egér biztosan 
igyekezett volna elbújni – feltételezem, 
hogy ez az állat is kíváncsi volt: aligha 
találkozott még emberrel. Egyáltalán 
nem félt. 

Aranyosnak találtuk, jól megnéztük, 
aztán a lakásban elkezdtük keresgélni

 a természetrajzi könyvekben : vajon 
mi lehet? Szorgalmas búvárkodásunkat 

siker koronázta és megtaláltuk a pelék 
leírását. Többféle pele van, a mi albér-
lőnk a nagy pele ( tudományos nevén 
Glis glis)  lehetett. Erre feltűnően nagy 
szeme miatt gondoltunk.
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Azóta kiderült, hogy egész család 
költözött be hozzánk és igen jól érzik 
magukat. Előfordult, hogy egyszerre 
többet is láttunk a falon sétafikálni. Ta-
núsíthatjuk, hogy nem zavartatja magát 
a gravitáció törvényeitől: láttam függő-
legesen lefelé a falon vagy egyszerűen 
a plafonon – gyakorlatilag hanyatt – 
mászkálni. Igaz, még ez a „nagy” pele is 
csak elérheti  a 180 g-ot. A kifejlett egye-
dek hossza a 30 cm-t is meghaladhatja, 
ebből a farka kevesebb, mint a fele. A 
tejesdobozt azért hagytam a képen, hogy 
el lehessen képzelni a nagyságát. 

Az idén közelebb merészkedett hoz-
zánk, bár valószínűleg nem számított a 
találkozásra. Éjszaka, a kéményen pró-
bált bejutni – máshol egyszerűen nem 
tudtuk elképzelni – és lepottyant a kan-
dallónkba. Nagy szerencséjére még nem 
égett benne a tűz , csak a nyári „dekorá-
ciót” képező régi naptárt találta ott. Nem 

mertük kinyitni az ajtót, mert bármelyik 
helyen kiugorhatott volna a kis kalan-
dor és nehezen tudtuk volna elkapni. Ne 
aggódj érte, kedves olvasó! Mire kigon-
doltuk, hogyan szabadíthatnánk ki biz-
tonságosan, már távozott is, gondolom, 
ugyanazon a függőleges úton, ahogy 
jött.

Még mindig nagyon kedves kis állat-
nak látjuk a pelét, de bevallom, jobban 
szeretnénk, ha megmaradna természetes 
közegében, a sűrű aljnövényzetű erdő-
ben. Ugyanis a pincénkben már nem 
tárolhatjuk a csonthéjas gyümölcsöket: 
még a mandulát is meg tudja dézsmál-
ni, pedig annak elég vastag a héja. Sőt, 
képes a vezetékeket is megrágcsálni, 
ami bizony rá is halálos veszedelem, 
nem csak nekünk kár és bosszúság. De 
mit tehetnénk? Az erdő állatai – ha már 
ilyen közel költöztünk az élőhelyükhöz, 
szívesen használatba veszik a nekik is 
alkalmas vackot vagy búvóhelyet je-
lentő építményeinket –  tudomásul kell 
vennünk a szomszédságot.

Kép és szöveg: Farkas Klára
Forrás: Bruce Pearson-John  

A. Burton: Emlősállatok.   Fürkész zseb-
könyvek. Gondolat Könyvkiadó,1990.

Sport hírek

ELMOZDULTUNK FÖLFELÉ A 
TABELLÁN

Az elmúlt hetekben elmozdultunk 
talán a holtpontról. Augusztus 7-én a 
Fejér Megyei Kupa 1. fordulójában a 
Sárkeresztes gárdájával mérkőztünk 
meg, hazai pályán.

Csókakő – Sárkeresztes 1-4 (0-1) 
Gólszerzőnk: Albert Adrián. Sajnos 
két kiállításunk volt, és kiestünk a ku-
pából. Ezután a csapatnak már csak 
a bajnoki küzdelmekre kell koncent-
rálnia. A következő eredmények szü-
lettek a bajnokságban:

Megyei III. osztályú labdarúgó 
bajnokság 1. forduló

A Csókakő – Pázmánd SE össze-
csapást 2022. november 20-án 13 órakor 
rendezik meg

Megyei III. osztályú labdarúgó 
bajnokság 2. forduló

Magyaralmás – Csókakő 5–2 (2–1) 
Vezette: Erni Edmond Attila. 
Magyaralmás: Németh Zs. – Szántó 

(Kaiser), Stamber (Tóth R.), Perina L., 
Hessl (Malasics) - Pap, Szabados, Sütő 
(Farkas G.), Ruzsinkó - Krajcsovics, 
Perina M.  

Csókakő: Lakatos – Virág, Bitter, 

Jakus, Jelena (Kadlecsik) - Falusi 
(Visi), Szabó Sz., Simek Cs. (Mernyei), 
Paudics - Sinka (Lénárth), Albert.  

Gól: Krajcsovics (17., 40.), Perina 
M. (67., 77.), Farkas G. (82.), ill. Albert 
(35.), Lénárth (48.)

Megyei III. osztályú labdarúgó 
bajnokság 3. forduló

Csókakő – Dinnyés 1–4 (1–1) 
Vezette: Szücs László. 
Csókakő: Paudics – Lakatos 

(Kadlecsik), Simek Cs. (Burján), Virág, 
Bitter - Lénárth (Falusi), Jelena, Szabó 
Sz. (Mernyei), Jakus - Grozly, Albert.  

Dinnyés: Tillmann – Hajdu, Ve-
ress, Pintér Á., Mészáros F. - Kamocsa, 
Szekely, Dascal, Keresztesi - Hercsik, 

Hajdú.  
Gól: Albert (45.), ill. Szekely (64., 

72.), Pintér Á. (3.), Kamocsa (68.)

Megyei III. osztályú labdarúgó 
bajnokság 4. forduló

Gyúró (3.) – Csókakő (14.) 1–0 
                                             (1–0) 
Vezette: Molnár Tibor. 
Gyúró: Kukucska – Huszár, Ha-

rasztos, Puskás, Csáky (Szabó 
Zs.,Boleradszki - Ducsai (Dajkai), 
Dutka, Serák, Debreceni - Császár, Ko-
vács F.  

Csókakő: Paudics – Burján (Mer-
nyei), Virág, Bitter, Albert - Jelena, Fa-
lusi, Visi, Kadlecsik - Grozly, Sinka.  

Gól: Kovács F. (15.)
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Megyei labdarúgó bajnokság III. 
osztályának 5. forduló

Csókakő – Kajászó 1–0 (0–0) 
Vezette: Kovács Benjamin Dominik. 
Csókakő: Paudics – Lakatos, Visi, 

Virág, Bitter - Jakus, Szabó Sz., Jelena, 
Falusi (Kadlecsik) - Albert, Grozly.  

Kajászó: Tarczali – Pintér R., 
Pintér B., Pfeiffer, Orisek (Hepp) - 
Hostyisovszki, Tapolcsányi (Bolla), 
Kóti, Horváth B. - Marton, Böcsödi 
(Bélley).  

Gól: Szabó Sz. (55.) 

Megyei III. osztályú labdarúgó 
bajnokság 6. forduló

Csókakő – Tordas R-Kord II. 2–3 
                                                 (2–1) 
Vezette: Wittner József. 
Csókakő: Paudics – Virág (Kiss F.), 

Bitter, Jakus, Albert - Jelena, Szabó Sz., 
Visi, Kadlecsik (Burján) - Lénárth (Fa-
lusi), Lakatos.  

Tordas R-Kord II.: Szabadi – Farkas 
Ö,. Kerényi, Hardi, Hermann - Csóti 
(Szalay), Varga L., Kenyér, Tóth G. - 
Farkas Zs., Nagy A. 

Gól: Lakatos (37.), Jakus (44.), ill. 
Csóti (42.), Farkas Zs. (66.), Kerényi 
(88.)

Megyei III. osztályú labdarúgó 
bajnokság 7. forduló

Iszkaszentgyörgy – Csókakő 1–1 
                                                (1–1)
Vezette: Bellér Szabolcs.
Iszkaszentgyörgy: Kéri – Almádi, 

Hollósi, Pénzes, Balla T. - Lehota, Bo-
kor, Pécsi, Farkas Zs. - Nyers, Gál D.  

Csókakő: Paudics – Simek Cs. (Sin-
ka), Virág, Bitter, Jakus - Jelena, Szabó 
Sz., Lakatos, Lénárth (Mernyei) - Kiss 
F. (Burján), Grozly (Falusi).  

Gól: Balla T. (4.), ill. Szabó Sz. (35.)

Megyei III. osztályú labdarúgó 
bajnokság 8. forduló

Csókakő – Mór II. 0–1 (0–0)
Vezette: Hudra Károly.
Csókakő: Paudics – Virág, Bitter, 

Jakus, Albert – Pintér B. (Falusi), Visi, 
Grozly, Lakatos – Simek Cs.,Lénárth 
(Sinka).  

Mór II.: Pál Sz. – Stéger, Németh D., 
Loi, Czachesz – Somogyi R. (Manner), 

Nyevrikel (Kornseé), Király Z. (Grüll), 
Skuba (Potesz) - Fazekas (Grell), Fe-
rencz.

Gól: Stéger (72.)

Megyei III. osztályú labdarúgó 
bajnokság 9. forduló

Csókakő – Söréd-Bodajk II. 5–1 
(2–0)

Vezette: Klujber Kristóf.
Csókakő: Paudics – Lakatos (Kiss 

F.), Virág, Bitter, Jakus - Albert, Jelena, 
Pintér B., Simek Cs. - Lénárth (Falusi), 
Sinka (Burján).  

Söréd-Bodajk II.: Babóthi – 
Kalincsák, Erdei, Szántó, Venczel - 
Horváth T. (Varga L.), Vízi B., Vízi R., 
Boros M. - Csincsa, Kovács B.  

Gól: Jakus (33., 79.), Lénárth (19.), 
Pintér B. (50.), Kalincsák (87., öngól), 
ill. Boros M. (67.)

További információwww.mlsz.hu 
meccscenter. Mindenkit szeretettel vá-
runk a mérkőzéseinkre!

Csókakő, 2022. 10. 27.                                                          
Fűrész György 
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