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Tisztelt Csókakőiek!

Elkezdődött a 2021-es év, bízom 
benne, hogy a járványügyi helyzet 
ebben az évben meg fog oldódni. 

Sajnos két halálhír érkezett hoz-
zánk, Csupor István a Néprajzi 
Múzeum muzeológusa, a TDM fa-
ház üzemeltetője, barátunk itt ha-
gyott bennünket a tavalyi év végén.  
A családnak ezúton is őszinte rész-
vétünket fejezem ki. Szintén őszinte 
részvétet kívánok Steiner Mártonné, 
Kaizer Márta, Márta néni családjá-
nak is, mivel ő pedig mindjárt az év 
elején hunyt el. Mindegyikőjük ak-
tív részese volt községünk életének,  

a Csókakői Hírek hasábjain bőveb-
ben a belső oldalakon búcsúzunk el 
tőlük. Nyugodjanak békében! 

December 10-én Törő Gábor or-
szággyűlési képviselő jelenlétében 
átadásra került, a Csókakői Orvo-
si Rendelő és a Csókakői Mesevár 
Óvoda felújított épülete. A beruhá-
zást a TOP 3.2.1 Energetikai pályá-
zatok segítségével valósítottuk meg. 
Az óvoda épülete egy tornaszobának 
használható foglalkoztatóval és egy 
öltőzővel is bővült. Az orvosi ren-
delő és az óvoda külső szigetelést 
kapott, az ablakokat kicseréltettük, 
a tető héjazat lecserélésre került, és 

villamosságát is átszereltettük az 
épületeknek, fűtés korszerűsítését, 
kazánok cseréjét is elvégeztettük, 
mozgássérült wc-ék és mozgássérült 
rámpa valamint parkoló is kialakí-
tásra került. A két épület felújítási 
költsége 59 millió Ft-ba került, TOP 
forrásból 45 millió Ft-ot fizettünk ki, 
saját erőből önkormányzati forrásból 
14 millió Ft-ot fordítottunk az épü-
letekre. 

Köszönjük az Európai Unió, Ma-
gyarország, és önkormányzatunk tá-
mogatását!

Csókakő, 2021. január 11.                                                          
Fűrész György polgármester
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Tisztelt Csókakőiek!

Csókakőn bevezetésre kerül az 
úgynevezettkétfrakciós gyűjtést (bi-
ológiailag lebomló és anyagában 
hasznosítható hulladékgyűjtés) Szé-
kesfehérváron a Depónia Nonprofit 
Kft. 2016. június 06-tól kezdődően 
vezette bea családi házas övezetben.
(A rendszer bevezetésével a hatályos 
hulladékszállítási díjak nem változ-
tak.) Ehhez a Depónia Nonprofit Kft. 
díjmentesen biztosított egy új, 120 
l-es kerekes gyűjtőedényt, melybe 
az elkülönítetten gyűjtött hulladékok 
gyűjthetők. Ide az anyagukban hasz-
nosítható hulladékok helyezhetők, 
a korábban meglévő gyűjtőedénybe 
pedig a vegyes települési hulladék 
kerülhet. A hulladékgazdálkodás-

ban zajló változások, fejlesztések, 
a jogszabályi kötelezettségek és az 
elmúlt időszak tapasztalatai időn-
ként változtatást igényelnek a koráb-
bi gyűjtéshez, kezeléshez képest. A 
fentiek következtében a szelektív 
hulladékok elszállítása Csókakő 
belterületi övezeteiben a 2020-as 
2021. évben megváltozik, kizárólag 
a tiszta csomagolási, hasznosítha-
tó hulladékok kerülnek elszállítás-
ra a szelektív edényekből (120 l-es 
gyűjtőedény). A program keretében 
600 db szelektív gyűjtőedény érke-
zett Csókakőre, ezt az önkormányzat 
2020. október 19. és november 20. 
között osztotta ki azoknak, akik a 
postaládájukba értesítést kaptak, és 
eljöttek a gyűjtőedényért. Tudomá-
sunk van róla, hogy még 150 kukát 

nem vettek át. Akik nem vették át 
ezen időpontig a gyűjtő edényeket, 
ők a Depónia Kft. székesfehérvá-
ri telephelyén a Sörház tér 1. szám 
alatt át vehetik a szemeteskukát. 
Kérjük, hogy azokban az utcákban 
ahol zsákos rendszerben tudjuk el-
szállítani a szemetet, ott a szelektív 
hulladékot is zsákba gyűjtsék a to-
vábbiakban is, mert ömlesztve nem 
tudjuk a szemetest kiüríteni. A sze-
lektív hulladékgyűjtőedényzetbe 
ezekben az utcákban zsákban tegyék 
bele a szemet, hogy ki tudják emelni 
a munkatársaink belőle, így az álla-
tok nem szedik szét a zsákot. Továb-
bi információ: www.deponia.hu

Csókakő, 2021. 01. 11.                                                
Csókakő Községi Önkormányzat

Önkormányzati Hírek

Adventi Hírek

Sajnos az idei évben elmaradtak 
a járványügyi helyzet miatt, az ad-
venti programok a falukarácsony. A 
lehetőségekhez mérten a civilszer-
vezetek segítségével próbáltuk az 
ünnepi készülődést megjeleníteni 
a mindennapokban. Bár az advent, 
vasárnapi összejövetelei a Művelő-
dési Ház parkjában elmaradtak, et-
től függetlenül a községgazdálkodás 
embereinek segítségével, és jó pár 
önkéntes segítővel sikerült feldíszí-
teni az adventi teret 2020. november 
28-án szombaton. A Barkócaberke-
nye Néptánc Egyesület és a Csóka-
kői Önkéntes Tűzoltóság is elhozta 
Csókakőre a Mikulást, így okozva 
kicsiknek és a nagyoknak is nagy 
örömet. A templomunkban, ha idén 
nem is volt éjféli mise és karácsonyi 
koncert, azért álltak a karácsonyfák, 
és a szent misék is meg lettek tart-
va. A barkócás legények pedig újra 
regöltek, s vízkereszt ünnepéig állt a 

Betlehem és a kivilágított tér a köz-
ség karácsonyfájával. Az általános 
iskolában a gyerekek, a templom-
ban pedig a hívek minden hétvégén 
meggyújtották az adventi koszorún a 
gyertyát, s emellett a téren is, és az 
otthonokban is fellobbant a szeretet 
lángja a gyertyákon. Köszönjük az 
önkéntes segítőknek, a fenyőfákat 
felajánlóknak a sok, sok segítséget, 

mindenkinek, aki a kialakult hely-
zetben is igyekezett a hagyománya-
inkat megélni, tovább vinni. Bízunk 
benne, hogy a 2021-es évben vissza-
térhet minden a régi kerékvágásba, 
s erőfeszítéseink nem voltak hiába 
valók!

Csókakő, 2021. január 6.                                                                       
Szervezők 
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Csókakői Fásítás csókakői mód-
ra. Gyümölcsfákat ültettünk az út 
mellé, hogy a környezetvédelme 
mellett haszna is legyen az oda  
ültetett fáknak. A Móri úton Kaiser 
Tibor kezdeményezésére, a civil  
önkéntesek az önkormányzat terü-
letén a kerékpárút mellett mintegy  
30 fát ültettek el. A kezdeményező 
mellé sokan csatlakoztak, lényegé-
ben az Alsó-magyaloson megmoz-
dult a pincesor. A kezdeményezés 
főhadiszállásán a Kaiser Pincében 
forralt borral, teával, és finomsá-
gokkal várták a fát ültető pincetulaj-
donosokat, önkénteseket. Köszön-
jük az ellátást Kaiser Tibornak, az  
faültetőknek pedig a munkát. Stei-
ner József polgárőrünknek pedig a 
helyszín biztosítását, a további fo-
tókat, az aktív munkáról! Minden 
résztvevőnek, és fát felajánlónak pe-
dig köszönjük a sok gyümölcsfát és  
munkát! 

Reméljük hamar termőre fordul a 
fasor, mindenki örömére! 

Csókakő, 2020. november 28.                                                                 
Szervezők

Móri Úton Gyümölcsfaültetés

Borrendi Hírek

AZ ABSZOLÚT CSÓKAKŐI 
FAJTA: A GENEROSA

Ha valami eszünkbe jut Csóka-
kőről, az a kiváló terület, amin az 
Ezerjó nagyon szép eredményeket 
produkál. A mondás is az tartja, hogy 
a legjobb Móri Ezerjó Csókakőn te-
rem. Az Ezerjót teljes mértékben 
Mórhoz és Csókakőhöz kötik, lehet 
azt is mondani, hogy az Ezerjó és 
Csókakő az évszázadok alatt egy-
beforrt. Ám van egy szőlőfajta, ami 
teljes mértékben csókakői, amit itt 

oltottak először, ami innen indult el, 
ez pedig a Generosa.

Móron született
A Generosa az ötvenes években 

született a Móri borvidéken a piros 
tramini és az ezerjó fajták keresz-
tezéséből Bíró Károly nemesítő 
munkája nyomán, majd a hibridek 
a kecskeméti kutatóállomásra kerül-
tek, ahol Kurucz András, 1976 óta 
pedig Dr. Hajdú Edit vezetésével 
folytak a kiértéke¬lések. Kedvező 
tulajdonságai alapján a hibridek kö-
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zül a K.15-ös emelkedett ki, amely 
2004-ben kapott állami minősítést 
Generosa néven. Bőtermő, bírja a 
szélsőséges időjárást, magas cukor-
fokra képes, bora illatos, íze zama-
tos, de visszafogott. A szőlőfajta 
telepítése az utóbbi években kapott 
nagyobb lendületet, jelenleg 400 
hektárontermesztik, főként a Hajós-
bajai, a Kunsági és a Móri borvidé-
ken.

A Generosa fehérbort adó szőlő-
fajta ültetvényei már megtalálhatóak 
az ország különböző termőhelyein. 
Mindegyik ültetvénye különböző 
termőhelyen, más adottságokkal 
rendelkező talajon található (pl. ho-
mokon, kötöttebb talajon, erdőtala-
jon).  Több szép ültetvény található 
az országban. Közülük kiemelkedik 
a Kunsági borvidéken Soltvadkerten 
a Frittmann Borászati Kft. birtoka, 
Lakiteleken ifj. Papp Kálmán ül-
tetvénye, Hajdúhadházán létesített, 
még nem termő fiatal ültetvény, a 
Móri borvidéken Csákberényben 
Sáfrán Andrásék szőlőültetvénye, 
Csókakőn ifj. Fűrész György 2017-
ben telepített Generosa szőlője, ami 
a nemesítőhelytől nem messze ta-
lálható, hogy néhányat említsünk 
a sok jól ápolt ültetvények közül. 
Örvendetes módon már több helyen 
telepítették ezt a fajtát, de minded-
dig nagyobb elterjedése, több száz 
hektáros telepítése még nem jel-
lemző, most kezdődött meg ennek a 
fajtának a megismerése és telepíté-
se. AGenerosa telepítések nagysága 
országunkban már több mint 400 ha, 
remélhetően ez növekedni fog.

Az ültetvényekben a művelés-
mód változó. Van, ahol a szőlőtőkék 
művelésmódja egyes függöny, ma-
gas kordon vagy ernyőművelés, de 
van, ahol még fejművelésen terem-
nek a tőkék. Az eddigi tapasztalatok 
szerint a fajta mennyiség és minőség 
arányának egyensúlyban tartásához a 
fajta legideálisabb művelésmódja az 
ernyő. De több helyen látható kivá-

lóan ápolt, magas kordonú ültetvényt 
is. A jelenlegi termelők próbálják 
a fajta termesztését, ők is keresik a 
számukra legalkalmasabb művelés-
módot, már sok tapasztalatuk is van 
róluk, de közöttük lévő különbségről 
még korai lenne véleményt mondani 
az ideális művelésmóddal kapcso-
latban. A fajta, mint hibrid, magként 
került Csókakőről (Móri borvidék) 
Kecskemétre (Miklóstelepre) a Sző-
lészeti és Borászati Kutató Intézet 
átszervezése kapcsán. Mindkét hely 
az Intézethez tartozott, de Csókakőn 
megszűnt a kutatás, és a hibrid ma-
gokat további kiértékelésre átadták 
Miklóstelepre. A hibridmagokat dr. 
Bíró Károly állította elő munkatár-
saival Csókakőn az Ezerjó és a Piros 
tramini keresztezésével, azzal a cél-
lal, hogy az Ezerjó termésbiztonsá-
gát és minőségét javítsák. Igazán a 
nagy és hosszú időt igénylő munka, 
ezeknek a hibrideknek felnevelése 
és kiértékelése volt.Közel 20 éven át 
fenológiai szempontok, szüreti ered-
mények, termesztési és borászati ér-
tékek alapján tesztelték ahibrideket, 
amelyekből kiemelték a K. 14 és a 
K. 15 testvérpárt. Fontosnak tartotta 
Dr. Hajdú Edit a hibridek kipróbálá-
sát az ország különböző borvidékein 
mezőgazdasági termelő szövetke-
zetekben, állami gazdaságokban is.  

Az új fajtákra végtelenül fogékony 
szakemberek ehhez lehetőséget 
adtak. Így jutottak a hibridek Ba-
latonboglárra, Etyekre, Markazra, 
Monorra, Soltvadkertre, Kecelre 
fajtakísérleti kipróbálásra. A helyi 
kísérletek kiértékelése mellett az 
országos kísérletek megnövelték fel-
adatokat. De megérte, mert igen sok 
tapasztalatot gyűjtöttek hibridekről.  
A vizsgált hibridek közül a K. 15 
számú hibrid kapta az állami minő-
sítést Generosa néven.

Sajnos borrendünk újabb 
gyászhírt kapott. Csupor István a 
Néprajzi Múzeum nyugalmazott 
főmuzeulógusa, lakótársunk, a csó-
kakői TDM faház mindenese, segí-
tője, gazdája, az év utolsóelőtti nap-
ján eltávozott az élők sorából. Több-
ször tartott előadást borrendünknél, 
a Szent Donát Borünnepen, s neki 
köszönhetjük, hogy egy tárlatvezeté-
sen is részt vehettünk a múzeumban, 
ahol a népi kultúra fontos elemeivel, 
köztük a borászati, szőlőművelé-
si emlékekkel is megismerkedhet-
tünk. Együtt érzünk a családjával, 
és őszinte részvétünket fejezzük ki 
nekik! Nyugodjon békében!

Csókakő, 2021. január 11.                                                
Szent Donát Borrend
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Kérjük imáikat Cselik László 
atyáért!(Szombati információnk 
szerint László atya válságos állapot-
ban van megyei kórházunk intenzív  
osztályán.)

A jövő vasárnapig Csókakő, Sö-
réd, Csákberény, Zámoly települé-
sek katolikus templomaiban nem 
lesz semmilyen liturgikus esemény, 
kérve az ottani közösségeket, hogy 
online módon kapcsolódjanak be a 
vasárnap megszentelésébe. Jövő va-
sárnap, január 17-én már mindenhol 
a szokott rend szerint lesznek a litur-
giák lelkipásztori körzetünkben.

A szokásos Fatimai engesztelő 
napot a hónap 13. napján (szerdán) 

Liturgikus elmélkedés 

Krisztus megkeresztelkedése
Nazianzi Szent Gergely püs-

pök szónoklataiból (Oratio 39 in 
sanctaLumina, 14-16. 20: PG 36, 
350-351. 354. 358-359)

Fény hull Krisztusra, vele együtt 
mireánk is. Krisztus megkeresztelke-
dik, vele együtt vízbe ereszkedünk, 
hogy vele együtt mi is kiszálljunk 
belőle.

János keresztel, Jézus eléje járul. 
Talán azért, hogy megszentelje azt, 
aki őt megkereszteli. De kétségtele-
nül azért, hogy a régi Ádámot min-
denestül a vízbe temesse. Mielőt-
tünk, és éppen miérettünk megszen-
teli a Jordánt, hogy Lélek és víz által 
avasson kereszténnyé, amint maga is 
lélek és test volt.

A Keresztelő vonakodik, Jézus 
nem hagyja magát. „Nekem van 
szükségem a te keresztségedre” (Mt 
3, 14), mondja akkor a mécses a 

Napnak, a szó az Igének, a jó barát 
a Vőlegénynek, asszonyok szülöttei 
közül a legnagyobb az egész terem-
tett világ Elsőszülöttének, az anyja 
méhében felujjongó annak, aki anyja 
szíve alatt imádásban részesült, az 
előfutár annak, aki eljött és újra el 
fog jönni. „Nekem van szükségem a 
te keresztségedre”, értsd hozzá: ép-
pen teéretted. Biztosan tudja ugyan-
is, hogy majd a vértanúsága fogja 
őt megkeresztelni, és nem csupán a 
lábát mossák meg, mint Péternek.

Jézus azután feljön a vízből. Ma-
gával emeli a világot és látja, hogy 
megnyílik és kitárul az ég, amelyet 
Ádám maga és utódai előtt bezárt, 
amint a Paradicsomot is bezárta a 
tüzes kard.

Isten voltát tanúsítja közben a 
Szentlélek, amikor a hasonló a ha-
sonlóra száll. Hang hallatszik az ég-
ből: onnan való volt ő is, akinek a 
tanúság szólt. És amikor testi módon 
láthatóvá válik a galamb, megdi-
csőíti a testet, mivelhogy az is Isten 

a megistenülés által. Századokkal 
előbb ugyancsak galamb jelezte a 
vízözön végét is.

Üljük meg tehát ma nagy tisztes-
séggel Krisztus keresztségének ün-
nepét!

Legyetek tökéletesen tiszták, és 
tisztuljatok meg! Mert Isten egyál-
talán semminek sem örül úgy, mint 
az ember megtérésének és üdvének, 
hiszen érte van minden beszéd és 
minden misztérium. A világ világos-
ságaként legyetek éltető erő a töb-
bi ember számára, hogy tökéletes 
világoskodókként álljatok ama nagy 
világosság mellett, és öltözzetek 
magának a mennyei fényességnek a 
ragyogásába. Világosítson meg tisz-
tán és ragyogóan a Szentháromság, 
akinek az egy Istenségéből kiáradó 
egy sugarát most még nem a maga 
teljességében vettétek a mi Urunk, 
Jézus Krisztusban, akinek legyen 
dicsőség és hatalom mindörökkön-
örökké. Ámen.

eGyházi hírek „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Márk 9,1-9

tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól 
elmélkedés, szentolvasó, 18.00-kor 
szentmise. Buzdítjuk a híveket a kö-
zös imádkozásra; az engesztelő na-
pon való részvételre!

A jövő vasárnaptól esedékes idei 
ökumenikus imaalkalmakat a jár-
ványhelyzetre való tekintettel most 
január hónapban nem tartjuk meg, 
megbeszélve közösségeinkkel, hogy 
várhatóan a pünkösd utáni héten, 
amikor erre nagyobb felelősséggel 
lehetőség lesz, megtartjuk a most 
esedékes imaalkalmakat temploma-
inkban. Addig is imádkozzunk az 
egységért, hogy egy akol legyen és 
egy Pásztor!

Irodai szolgálat:
Bodajki Római Katolikus 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

Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu
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KAIZER MÁRTÁRÓL

Édesanyánk, Nagymamánk, 
Dédink: Steiner Mártonné, 
született:Kaizer Márta, 1932. július 
31-énCsókakőn földművesek gyer-
mekeként látta meg a napvilágot.

9-en voltak testvérek, de Annus-
kát csecsemő korában magához szó-
lította a mindenható.

A gazdasági világválság végén 
született, nagyon nehéz, dolgos gye-
rekkora volt, de összetartó családjá-
ban, szeretettel nevelték, s rá is min-
dig számíthattak szülei és testvérei. 

Szófogadó leánygyermekként 
emlékeztek rá a régi öregek. 

Vallásos, Istenbe vetett hitben 
nevelték fel, s keresztény meggyő-
ződését már gyerekkorában mély 
megéléssel gyakorolta, s életét végig 
kísérte Krisztusba vetett hite.

Szeretett templomba járni, a kö-
zösség részeként Istenhívő életet 
élni. Gyerekként és fiatal leányként 
is mindig a jóra törekedett, s igye-
kezett életét a meggyőződése szerint 
élni.

Gyerekkorát a II. Világháború 
borzalmai keresztezték.

A háború szörnyűségeit fiatal le-
ányként átélni, a lerombolt községet, 
családi fészkeket újjáépíteni, embert 
próbáló feladat volt. -De éltek, és ő a 
reményt sosem adta fel. 

A remény aztán valósággá vált, 
és nem sokkal később férjhez ment 
a háborúból, a fogságból hazatért 
leventéhez, szíve választottjához, 
akinek érkezésével hamar rátalált az 
igaz szerelem. 

Steiner Mártonnak 1952 húsvét-
ján fogadott örök hűséget, és 68 évet 
töltöttek együtt szeretetben, munká-
ban, boldogságban, és persze gon-
dokban is. 

A házasságból egy élet épült fel, 
és három szép gyermekkel áldotta 
meg az ifjú párt az Úr.

Az első szülött gyermek Sándor 
lett, majd másodikként József érke-
zett, és harmadikként László lett a 
család legkisebb gyermeke. 

Hosszú dolgos évek következtek, 
örömök, nehézségek váltották egy-
mást, de ő mindig mindenben táma-
sza maradt a családjának, férjének.  
Örök szenvedélye: a család volt.

Férje éjt nappallá téve dolgozott, 
lényegében rá maradt a gyermekeik 
nevelése. 

A 3 gyerek mellett házat építet-
tek, szőlőt műveltek,   -ott is helyt 
állt, és állatokat is mindig neveltek. 

Mindeközben a Csókakői Föld-
műves Szövetkezetben bolti pénztá-
ros, és az Erdészetben eltöltött dol-
gos évek következtek. 

A kemény munkakörülmények 
között is mindig megállta a helyét. 

A Fejér Megyei Moziüzemi Vál-
lalatnál jegykezelői, pénztárosi vég-
zetséget szerzett, majd egy évtizeden 
át a Mozivállalatnál Csókakőn dol-
gozott.

Ezt követően az Ikarusz Karosz-
széria és Járműgyárban helyezkedett 
el, aholkiváló dolgozói kitüntetést 
is kapott, és innen ment nyugdíjba 
1987-ben. 

Nyugdíjasként még egy évet a 
Csókakői Általános Iskolában is vál-
lalt munkát. 

Az aktív és a nyugdíjas éveiben 
férje oldalán, részt vett az Egyház-
község életében, évtizedeken át a 
sekrestyés férjével együtt, takarítot-
ta, díszítette a templomot.

Márta néni a templomkert és a 
plébániakert rózsáinak gondozásá-
ban is oroszlánrészt vállalt, és a te-
mető katonasírjait, községi kereszte-
ket, sírokat is gondozta.

Segítette a családfőt a Csókakői 
Önkéntes Tűzoltóság szervezésében, 
és vállalásaiban. 

Részt vett a Nyugdíjas Klub éle-
tében is, ahol támogatta az elnöki 
posztot betöltő Marci bácsi tevé-
kenységét,  és a Ki Mit Tud verse-
nyekre történő felkészülését.

Nagyon örült annak, hogy nem 
csak férje tett a munka mellett a kö-
zösségért, hanem a gyermekei is kö-
vették, tovább vitték szüleik közös-
ségi életét, tenni akarását, és a család 
hagyományait.

Büszke volt arra, hogy szeretett 
férje mennyi mindent tett, amit a he-
lyi és a megyei Tűzoltóság kitünteté-
sekkel is elismert, és aki a Csókakő-
ért Érdemérmet is megkapta a köz-
ség képviselőitől a sok társadalmi 
munkáért. Ezeket egy kicsit a magá-
énak is érezte, hiszen annyira együtt 
voltak ők, egy kerek egészként a há-
zasságukban Marci bácsival.

Fiaikat tisztességgel, becsület-
tel felnevelték, kitaníttatták, a nagy 
betűs életbe történő elindulásukat 
munkával és anyagilag is segítették. 

MeGemlékezés
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Gyermekeik aztán kirepültek a 
házból, akik által hat unokával bő-
vült tovább a család. 

Márta néninek 3 fiúra és 3 lány-
ra kellett aggódó tekintetét innentől 
fogva fordítania, akik sok szép gyer-
mekévet köszönhetnek nagymamá-
juknak. 

A sok finomság mellett, a ka-
rácsonyok, húsvétok, szüretek, 
disznóölések hangulata, a nagyma-
ma rendszeretete és szeretetteljes 
nevelése,mély, és egy életre szóló 
nyomot hagyott bennük, melyre 
mindannyian szívesen emlékeznek 
vissza.

Megélhette dédunokáinak érke-
zését is, 9 kisgyermek nevezhette 
dédinek Márta nénit, aki nagy sze-
retettel fordult feléjük is. Soha nem 
felejtették el fiaik, unokáik, déd-
unokáik név, és szülinapjukat sem,  
-akiket nem csak a nagy ünnepeken,  
-ajándékokkal halmoztak el.

Persze a sok öröm mellett, bánat 
is érte. Elsőszülött fiának, felesége 
fiatalon elhunyt, nagyon megrendí-
tette menyének halála. 

Férje betegségei is felerősödtek, 
s ameddig ereje, egészsége engedte, 
ápolta őt.

Megrendült az ő egészségi álla-
pota is, ám imái, gyógyulni akarása 
sokak meglepetésére hihetetlen fel-
épülést hozott egy ideig számára. 

A megromlott egészsége ellenére 
példát adott mindenkinek, hogy a Jó 
Istenbe vetett bizalma sosem hagyta 
el. Sokan erősnek, sziklaszilárdnak 
látták, pedig mindig is törékeny és 
érzékeny maradt, ám ezt az erőt, ab-
ból merítette, hogy sziklára építette 
az életét, családját, és sosem hagyta 
el a hitét.  

Szerette férjét, akinek mindvé-
gig támasza volt,   -immár az Idős-
otthonban,     -ameddig ezt az ereje 
megengedte. 

Hálás volt agyermekeiért uno-
káiért, örült neki, hogy megélhette 
dédunokái érkezését, s még velük 
lehetett, figyelemmel kísérhette fel-
cseperedésüket. 

A családjával, unokáival, déd-
unokáival mindvégig tartotta a kap-
csolatot, soha senkivel nem tartott 
haragot. 

A házassági évfordulók, szüle-
tésnapok a család összetartozásának 
napjai is voltak, ahová a família-
minden tagja kivétel nélkül eljött, 
ésigyekezett ott lenni.

Küzdelem és munka volt az éle-
te, most az örök nyugalom legyen a 
pihenése. 

Itt a búcsú ideje…

Búcsúzik tőle drága Férje:Marci 
bácsi, szertő Fiai:Sándor, József és 
László, menye: Anna, valamint Eri-
ka és Marianna.

Búcsúznak tőle Unokái: -Sándor 
és Mónika, -Anita ésMáté, -László 
és Éva, unokavejei: József és Attila, 
unokamenye: Adrienn.

Búcsúznak tőle Dédunokái:-
JonatánSámuel és Sára, -Vince,      
-Bence Izabell és Míra, valamint 
Kincső és Boróka.

Búcsúznak tőle:-Nászasszonya 
Anna, Testvérei: Mária és István, 
testvéreinek családjai, és minden  
rokona, barátja,ismerőse, -mindazok 
akik tisztelték és szerették őt. 

Nyugodjék békében!

CSUPOR ISTVÁN (1952-2020)

A Néprajzi Múzeum munkatársára főmuzeológusára emlékezünk

Csupor István mint kézműves népművész került a nép-
rajzos muzeológusok közé. A fazekasságot keramikus fe-
lesége mellett tanulta ki és sajátította el azt a technikai 
tudást, ami révén kivételes helyet foglalt el a kerámiatör-
ténet kutatói közt.

1983-ban – már mint fazekas – gyűjteménykezelő-
ként kezdte meg munkáját a Néprajzi Múzeumban, és 
több gyűjtemény megismerése után a kerámiagyűjtemény 
munkatársa lett. Kresz Máriával tanítványi tiszteleten 
alapuló szeretetteljes kapcsolata alakult ki. A múzeumi 
munka mellett 1984-ben kezdte el tanulmányait az ELTE 
néprajz szakán.
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1991-ben feleségével létrehozta a 
Dr. Kresz Mária Alapítvány Fazekas 
Központot, amely a magyar fazeka-
sok képzésének nem csak gyakorla-
ti, hanem magas színvonalú szellemi 
képzési helyévé is vált. A mai faze-
kas népi iparművészek többségének 
képzésében, elméleti oktatásában 
személyesen vett részt.

A népi fazekasságon kívül éve-
ken át foglalkozott fotótörténettel, 
illetve a vizuális antropológiának a 
fényképkészíttetés alkalmaihoz, a 
népi fényképhasználathoz kapcso-
lódó területeivel. Az ezredforduló 
köszöntésére készült Időképek című 
kiállítás egyik kurátoraként az idő-
mérés és a népi időszemlélet témát 
is kutatta.

2004 óta a Népi Iparművésze-
ti Tanácsadó Testületének elnöki 
tisztségét töltötte be. Szakiskolai 
vizsgáztató, a mesterek versenye-
in állandó zsűritag, konferenciák, 
fazekasnapok, előadássorozatok te-
vékeny szervezője és szereplője, a 
magyar fazekas népi iparművészeti 
élet megkerülhetetlen központi alak-
ja volt. Rendszeres óraadó tanára az 
ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszékének, 
rutinos, élvezetes előadó, akinek az 
óráira szívesen jelentkeztek az egye-
temisták.

A fazekasképzéshez a praktikus 
ismereteket is átadó, de kerámia- és 
művészettörténeti keretbe össze-
foglalt könyvet írt feleségével, ami 
1992-ben Fazekasiskola, majd kissé 
kibővítve 1998-ban Fazekaskönyv 
címmel jelent meg. Ugyanez a prak-
tikus szükség hívta életre az edény-
készítésről, az edények használatá-
ról és a fazekasközpontokról szóló 
három ismeretterjesztő filmet 2009-
ben.

A Néprajzi Múzeumban töltött 
33 év alatt gondozta a Kresz Mária 
által rendszerezett és berendezett 
kerámiagyűjteményt. Legnagyobb 
feladata 2001 és 2007 között a tudo-
mányos ellenőrzés, a revízió sikeres 

levezénylése volt, melyért az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium Köz-
gyűjteményi Főosztályától múzeumi 
nívódíjat vehetett át.

Rendszeres rendezője volt az új 
népművészeti kiállításoknak, vala-
mint a Néprajzi Múzeum minden ke-
rámia témát érintő részének. Számos 
tanulmányt, könyvet írt a Kerámia-
gyűjtemény egységeiről. 2003-ban 
jelent meg Rékai Miklóssal közös 
munka eredményeként A vajköpülő 

ben a miskakancsókról rendezett ki-
állítást, a katalógust hozzá Füvessy 
Anikóval közösen írták (A miska-
kancsó, 2014).

2008-ban az Iparművészeti Mú-
zeum Baráti Körének kiadásában 
indult a Kárpát-medence kerámia-
művészete című katalógussorozat, 
melynek három kötete köthető hoz-
zá (Erdély népi kerámiaművészete, 
2008; Az Alföld kerámiaművészete, 
2011; A Dunántúl, a Felföld és a Fel-
ső-Tisza-vidék népi kerámiaművé-
szete, 2014).

Legutolsó vállalt munkáját nem 
tudta befejezni: Kresz Mária 1977-
ben megvédett kandidátusi disszer-
tációját forráskiadványként tervez-
zük kiadni, azt gondozta.

2015 év végén vált meg a Nép-
rajzi Múzeumtól, de csak hivatalo-
san vonult nyugdíjba, mert a követ-
kező évek, ha lehet, még aktívabbak 
voltak, még több munkával teltek, 
mint a korábbiak. Kevés olyan em-
ber van, aki ennyire sorsszerűen fo-
nódott össze a munkájával, hivatá-
sával, mint Csupor István a magyar 
népi ólommázas fazekassággal. Tele 
volt energiával, sok-sok tervvel, egy 
aktív oktató, szervező, kutató mun-
kát és életet szakított meg a halál.

Szimbolikus a szituáció: éppen 
most költöztetjük a gyűjteményt, 
folyamatosan ürítjük ki a kerámia 
raktárat, ahol 1983-tól nyugdí-
jazásáig nap mint nap dolgozott.  
Az irodaasztal, ahol egykor hatalmas 
gombfocipartikat vívott a kollégák-
kal, szintén gazdátlanná vált …

Örökké siető, derűs, energikus 
lényének emlékét, mosolyát szere-
tettel őrizzük.

Nyugodj békében István!

a Néprajzi Múzeum munkatársai

című katalógus. A céhes kerámiákról 
írt könyve (Céhes kerámiák, 2010) 

nemcsak kerámiakatalógus, hanem 
fontos céhtörténeti kötet is. 2014-
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Jövőkép terepszínben: 

A Magyar Honvédség, mint karrierlehetőség 

- Akik dolgozni szeretnének, a szerződéses katonai szolgálatot választhatják. 
Amennyiben szükséges, a honvédség szállást is biztosít számukra. Támogatjuk az étkezést és a 
munkába járást, utazási költségtérítésünk 86 százalékos. Ruházatot, felszerelést, valamint 
változatos, kiszámítható életpályát kínálunk a jelentkezőinknek.  A szerződéses, legénységi 
beosztásokban érettségivel minimum bruttó 299 ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 255 ezer Ft-
ot lehet keresni, míg altiszteknek bruttó 340 ezer, tiszteknek bruttó 412 ezer Ft a minimum 
illetménye havonta.  A honvédség szerződéskötéskor 100 ezer Ft szerződéskötési díjat, 
családalapítási, iskolakezdési és lakhatási támogatásokat kínál, valamint nyugdíjpénztári 
hozzájárulás, kedvezményes üdülés, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok és sportolási 
lehetőség is biztosított a katonák számára. 

– Az érettségizetteknek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karán van lehetőségük továbbtanulni. Arról, hogy az adott évben milyen 
szakok indulnak, a felvételi időszakban lehet tájékozódni, a jelentkezés önállóan történik, a 
felvi.hu oldalon keresztül. Amennyiben a hallgató honvédségi ösztöndíjasként nyer felvételt, 
hivatásos hadnagyként fejezi be a négyéves képzést, az adott katonai szaknak megfelelő 
végzettséggel. A diploma mellett a pályakezdő katona egy életre szóló hivatást és biztos 
megélhetést szerez.  

– Az „Acélkocka” elnevezésű altisztképzésünket Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián 
indítottuk el. Érettségi vagy – annak megszerzésének évében – a félévi bizonyítvány szükséges 
hozzá. A képzés 1 éves, 5 hét alapkiképzésből, 4 és fél hónap vezetői felkészítésből és fél év 
szakmai képzésből áll. Az újoncok az MH Altiszti Akadémia állományába tartoznak, 
illetményük a képzés ideje alatt nettó 199 ezer Ft. A lakhatás és étkezés térítésmentes, emellett 
utazási hozzájárulást biztosítunk számukra. Akit érdekel ez a képzés, a toborzóirodában tud 
jelentkezni és a kérdéseire választ kapni. 

– Mindkét képzés nappali tagozatos, azonban lényeges különbség köztük, hogy az altisztképzés 
ideje alatt már fizetést, az egyetemen pedig ösztöndíjat kap a jelentkező, amelynek mértéke 
függ a tanulmányi eredménytől és a vállalt egyéb plusz feladatoktól. Mindkettő nagy előnye, 
hogy már a tanulás alatt biztossá válik az elhelyezkedés a honvédségben, hivatásos tisztként 
vagy altisztként. 
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– A honvédségnek a középiskolás korosztály számára is van ajánlata. Sokan már fiatalon 
szeretnének megismerkedni a katonaélettel, ezért választják a kadétképzést. Fejér megyében a 
Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban van erre 
lehetőség. A tanulók ugyanazokat az ismereteket szerezhetik meg, mint más intézményekben, 
csak többletként megkapják a katonai alapismereteket is. Ha a jövőben bármikor a katonai 
hivatást választják, ez természetesen plusz pont a jelentkezésnél. Fontos, hogy a 
kadétprogramban való részvétel nem jelent elköteleződést a katonai hivatás mellett. A 
Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumában honvédelmi szabadidős 
foglalkozásokon is részt vehetnek a diákok, például lövészet, küzdősportok, ejtőernyőzés.  

– Ha valaki még középiskolás, de már nagykorú vagy a felsőoktatásban tanul, kipróbálhatja 
akár a műveleti, akár a területvédelmi tartalékos szolgálatot. A fiatalokat mindig szünidőben 
hívjuk be kiképzésre vagy szolgálatellátásra, melynek idejére illetményt, étkezési ellátást és 
utazási költségtérítést kapnak, illetve szállást is igényelhetnek. A területvédelmi tartalékosok 
egyszeri szerződéskötési díjra (bruttó 33 ezer Ft) jogosultak, valamint mindkét szolgálati 
formánál éves rendelkezési állási díj jár, melynek összege területvédelmi tartalékos esetében a 
mindenkori minimálbér 100 %-a (2020-ban bruttó 161 ezer Ft), műveleti tartalékosként a 
mindenkori minimálbér 150 %-a (2020-ban bruttó 241 ezer Ft). A tanulmányok befejeztével 
eldönthetik, maradnak-e tartalékos jogviszonyban vagy átszerződnek, esetleg az MH Altiszti 
Akadémián vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanulnak tovább.  

 
- Az önkéntes tartalékosoknak járó ösztöndíjlehetőségekről a toborzóirodákban és a 

www.honvedelem.hu, www.hadkiegeszites.hu, www.iranyasereg.hu oldalakon 
kaphatnak tájékoztatást. 
 

Kérjük, hogy az érdeklődők elsősorban telefonon: 22/314-361, 06-30-627-1733, illetve e-
mailben: fejer.toborzo@mil.hu vegyék fel a kapcsolatot toborzóinkkal, de a járványügyi 
szabályok betartásával Székesfehérváron, a Mészöly Géza út 7. szám alatti toborzóirodánk is 
várja az érdeklődőket. 
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 MAGYAR HONVÉDSÉG 
 KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI 
 NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG  
 3. Katonai Igazgatási Központ 
 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 7. 
 Postai cím: MH KIKNYP, 8003 Székesfehérvár, Pf.28. 
 E-mail: fejer.toborzo@mil.hu 
 Tel: 22 314-361 
  

 
 Tisztelt Álláskereső! 
 
 A kormány által indított gazdaságvédelmi akcióterv munkahelyteremtési intézkedéseihez 
a Magyar Honvédség is csatlakozott. A honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb 
munkáltatója, így számunkra egyértelmű volt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésben 
szerepet vállaljunk, akár több ezer fő foglalkoztatásával. Ennek eredményeként egy új, speciális 
önkéntes területvédelmi tartalékos (SÖTT) katonai szolgálati forma bevezetésére került sor. 
 A szolgálati forma a munkahelyüket elveszítő, elhelyezkedni szándékozó, 18. életévüket 
betöltött, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgároknak kíván segíteni. Több mint 
ezer fő csatlakozott már a programhoz, de továbbra is nagy az érdeklődés, köszönhetően a közeli 
munkalehetőségnek, a határozott idejű munkavégzésnek. A kormány támogatásával a honvédség 
2021-ben is stabil kereseti lehetőséget nyújt azoknak az állampolgároknak, akik elvesztették 
munkahelyüket és csatlakoznának. A speciális tartalékos szolgálat lehetőséget nyújt a jelentkezőknek, 
hogy hat hónapon keresztül képezhessék magukat, szert tegyenek honvédelmi ismeretekre és 
emellé anyagi támogatásban részesüljenek.  
 A jelentkezés feltétele a büntetlen előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és pszichológiai 
vizsgálaton való megfelelés. A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik hat hónapos 
kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez idő alatt 
bruttó 161 ezer forintos illetményt, utazási költségtérítést, ruházati ellátást és étkezést kapnak. A 
foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot jelentenek. A szolgálat vállalása további 6 hónapra 
meghosszabbítható, de ha valaki úgy dönt, hogy visszatér a civil életbe, azt bármikor, hátrányos 
következmények nélkül megteheti. Ha viszont megtetszik ez a hivatás, akkor lehetőség van az 
önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT) vagy az önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) szolgálati 
formát választani, illetve a jelentkezők dönthetnek úgy is, hogy pályájukat szerződéses katonaként 
folytatják, amennyiben megfelnek az ehhez szükséges fizikai, pszichikai és egészségügyi 
feltételeknek. 
  A Magyar Honvédség mindenki számára életre szóló karrierlehetőséget és kiszámítható 
életpályát biztosít, hiszen a klasszikus katonai feladatok mellett, szinte valamennyi civil szakma 
képviselőit tudjuk foglalkoztatni. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keresse fel 
toborzóirodánkat ügyfélfogadási időben, amely az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő - csütörtök: 8:00 – 15:30 
Péntek: 8:00 – 12:00 
 
 
Székesfehérvár, 2021. január 07. 
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Németh Andor őrnagy sk. 
főtiszt (pk.h.) 
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