XXV. évfolyam 04. szám

1

2021. április, XXV. évfolyam 04. szám

Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt időszakban a járványügyi helyzet egyre súlyosabbá vált. Sajnos hivatalunkat
is elérte a betegség, emiatt lényegében kiürült a hivatal, és a
digitális vonalaink is felmondták
a szolgálatot, emiatt csak az én telefonom működött, nem voltunk
elérhetőek, és az ügymenetekben
is fennakadások jelentkeztek.
Ezúton is szeretném megköszönni türelmüket, és megértésüket.
Az elmúlt időszakban folytatódott az Ady Endre utcai járdaépítés, bízom benne, hogy áprilisban
átadásra fog kerülni. Örömmel
számolhatok be arról, hogy Törő
Gábor országgyűlési képviselővel átadtuk a sportparkot. Azt
kívánom, hogy használják egészséggel!

Szűk körben, önkormányzati
képviselőinkkel
megemlékeztünk az 1848/1849-es Magyar
Forradalom és Szabadságharc
évfordulójáról Nemzeti Ünnepünkön március 15-én. Leróttuk
tiszteletünket a hőseink előtt, és
megkoszorúztuk az emléktáblát a
községháza épületén. Emlékezetül a Harmadik Évezred küszöbén
című könyvünkből idézzük meg
múltunkat:
„A móri csatavesztést (1848.
december 30.) követően egy
császári alakulat betört a faluba. A csókaiak megismerték
„Őfelsége”katonáit”: raboltak,
feltörték a pincéket, 7186 forint
kárt okoztak. Két lovas ezred
garázdálkodott, s az esti órákban maga Ottinger tábornok, a
lovas ezred parancsnoka is megjelent Csókakőn. Felgyújtották

Simkovits János plébános présházát. A lakosság a fosztogatók
elől a szőlőhegyekbe menekült.
Hegyi György bírót is kirabolták,
mert azonnal nem tudta teljesíteni a követeléseket. Súlyosan meg
is sebesítették. A bírón kívül 63
gazdát károsítottak meg.”
Emlékezzünk a hősökre, őseinkre. Ne feledjük az áldozatvállalásukat, mert az ő cselekvésüknek köszönhetjük, hogy ma demokratikus körülmények között
élhetünk, s Magyarország büszkén állhat a nemzetek közösségének élén, mert mi nem ingyen
kaptuk a szabadságunkat, hanem
vérrel, verejtékkel megharcoltunk érte!
Csókakő, 2021. március 29.
Fűrész György polgármester
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Önkormányzati Hírek
SPORT PARK ÁTADÁSA
Törő Gábor országgyűlési
képviselő Sport Parkot adott
át Csókakőn, a Sport utcában
hivatalosan is használatba lehet venni az eszközöket, bár a
csókakőiek és a környékbeli látogatóink már előbb megtették
ezt.
Az önkormányzat még 2018ban nyert pályázatot egy „B” típusú sportparkra, amellyel aztán
nem is volt más teendő, hiszen
a pályázat értelmében minden
munkát országosan ugyanaz a
sportparkokat építő cég végez el.
A Sport utcában volt egy kihasználatlan területünk, ide telepíttettük a mindenki számára
ingyenesen használható, 70 négyzetméteres parkot. A beruházás
tulajdonképpen már korábban
elkészült, ám a vírushelyzet miatt halogattuk a hivatalos átadását. Mára azonban a park mellett
felállítottunk egy pingpongasztalt
is, és mivel befejeződött a terület
rendezése, a Sport Park beüzemelése, így ideje volt hivatalosan is
átadni a parkot. Fűrész György
polgármester, Törő Gáborral, a
terület országgyűlési képviselőjével együtt vágta át a nemzeti színű szalagot.
Az ingyenesen használható
szabadtéri létesítmények létreho-

zásával a kormány a mindennapos sportolásra kíván ösztönözni.
A Nemzeti szabadidős egészség
sportpark program 2016-ban indult útjára, amelynek szakmai
irányítója jelenleg az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
sportért felelős államtitkára.
A program keretében négytípusú sportparkra lehetett támogatást benyújtani, amelyek között
a különbség a parkok területének
nagyságában és a rajtuk elhelyezett gépek számában van. A „B”
típusú parkban hét eszköz található, amelyek húzódz¬kodásra,
tolódzkodásra, fekvőtámaszra,
hasizom-erősítésre, hátizom-erő-

Idősotthoni Hírek
Csókakő Idősotthon ellátását
biztosító csapatába azonnali kezdéssel keresünk szociális gondozókat – ápolókat.

Jelentkezéseket várjuk az
iszi.csokako@fejerszgy.hu illetve 06307434401 telefonszámon.
Üdvözlettel, Csontos Norbert
intézményvezető-helyettes

sítésre, létramászásra, lépcsőzésre és függeszkedésre használhatók.
Biztosak vagyunk abban, hogy
sokan élnek a lehetőséggel, hiszen Csókakő sportos település,
elég csak a kispályás Téli Kupát
vagy a terepfutó versenyeket említeni, de a park eszközeit minden
bizonnyal használják majd azok a
futók is, akik rendszeresen áthaladnak a településen. Azt kívánjuk, hogy használják egészséggel!
Csókakő, 2021. március 25.
Csókakő Községi Önkormányzat
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SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

K Ö Z L E M É N Y
az általános iskolákba történő beíratásról

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig

2021. április 16. (péntek)
8.00 órától 19.00 óráig
A szülő, törvényes képviselő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot
igazoló hatósági igazolványokat. Személyes megjelenés esetén – a beiratkozást megelőzően történő
telefonos egyeztetés alapján – az iskola beosztást készít a járványügyi szabályok betartása érdekében.

A

szülő,

törvényes

képviselő

a

beiratkozási

folyamatot

az

e-Ügyintézés

felületen

(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is indíthatja 2021. április 16-án 19.00 óráig. Ebben
az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.
A felvételről első fokon a beiratkozást követően tizenöt napon belül az iskola igazgatója írásban dönt,
elutasítás esetén a jogorvoslat benyújtására a szülőnek, törvényes képviselőnek tizenöt nap áll
rendelkezésére. A jogorvoslati kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához kell benyújtani, a kérelemről az
iskola fenntartója dönt. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést
hoz, a szülő, törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles
beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A beiskolázási körzetek listája megtekinthető a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.
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Óvodai Hírek
Gyermekfelügyelet óvodabezárás alatt
Kedves Szülők!
Megjelent
a
Kormány
111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről.
A kormányrendeletnek megfelelően a Vértesalja Óvoda
csákberényi és csókakői óvodáiban indokolt esetben biztosítjuk a
gyermekek felügyeletét.
Azon gyermekek felügyeletét
tudjuk vállalni, ahol mindkét szülőnek el kell hagynia az otthonát
a munkavégzéshez, és a gyermek
otthoni felügyelete más család-

taggal nem megoldható. Csak
egészséges gyermekeket fogadnak intézményeink, beteg, náthás, lázas gyerekek felügyeletét
nem látjuk el.
Kérjük, hogy az igényt írásban
legyenek szívesek jelezni!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Visnovszky Lászlóné
és Tóthné Giczi Ildikó
óvodavezető
csókakői vezető óvónő
Tisztelt Csókakőiek! Kedves
Szülők!

Kérem ezúton is, hogy aki
teheti, támogassa alapítványunkat adója 1%-val, mely a község
óvodájának minőségét javítja, és
közvetlenül a gyermekek javát
szolgálja.
Köszönettel, Kas Zoltánné
a Mesevár Óvoda Közhasznú
Alapítvány elnöke és a kuratórium tagjai
Adószám:18503302-1-07
Csókakő, 2021. 03. 25.

Polgárőr Hírek
FIGYELJÜNK EGYMÁSRA
Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy Vasutáné László
Marika gazdasági vezetőnk fia, a
Hang-Szín-Tér Művészeti Szakgimnázium
művészettörténet
tanára, Vasuta Zsolt csókakői lakónk, barátunk tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Csókakői Polgárőrség tagjai őszinte részvétüket fejezik ki Marikának, és családjának! Nyugodjon békében!
Tisztelt Csókakőiek! A járványügyi helyzet súlyosbodása
miatt, a mentők egyre többet jelennek meg Csókakőn. A tömeges megbetegedések miatt sokan
kerülnek súlyos állapotba. Kérjük, hogy a faluba érkező mentők
haladását segítsék, gyalogosként
ne lépjenek le járdáról, a mentők elé, gépjárművezetőként hú-

zódjunk le a padkára, és biztosítsuk a mentők minél gyorsabb
és akadálymentesebb haladását.
Megértésüket, segítségüket ezúton is köszönjük!
Az elmúlt időszakban sok temetés volt a faluban. A megnövekedett forgalom miatt a temetések
zavartalansága érdekében a Rákóczi Ferenc utca temetői szakaszát
a Csókakői Polgárőrség ilyenkor
lezárja. Kérjük, hogy temetések
időpontjait figyeljék a hirdető
táblákon, mivel ilyenkor a temető
rendtartása szerint sírgondozási
munkát, sírfelújítást a temetőkertben kegyeleti okokból nem
lehet végezni, s a Rákóczi Ferenc utca az átmenő gyalogos és
gépjármű forgalom előtt is le van
zárva. Türelmüket, megértésüket
és együttműködésüket ezúton is
köszönjük! Kérjük, ha teheti, ha

még nem ajánlotta fel sehová, ha
egyet ért velünk és támogatni szeretne bennünket, köszönjük előre
is, hogy adója 1 %-ának felajánlásával segíti munkánkat, működésünket! Pontos nevünk: Csókakő Község Polgárőr Egyesülete
adószám: 18493163-1-07
ügyeleti telefonszámunk:
+36204577427
Csókakő, 2021. március 10.
Csókakői Polgárőrség
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Tűzoltó Hírek
Kedves Csókakőiek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a kerti hulladék égetést településünkön önkormányzati rendelet
szabályozza. A teljes korlátozást
bevezető törvényt a vészhelyzet
fenntartásáig felfüggesztették.
A szabályozás szerint a január
1. és április 30. között, hétfőtől
szombatig, reggel 8 órától délután 17 óráig engedélyezett tüzet
gyújtani, és egészen 20 óráig a
tüzelést be kell fejezni. Vasárnap,
munkaszüneti napokon, tehát
nemzeti és állami ünnepeken továbbra is tűzgyújtási tilalom van
érvényben. Kérjük, hogy figyeljék az országos tűzgyújtási tilalmakról szóló hirdetményeket is,
hisz ilyen esetben, amikor országos tűzgyújtási tilalom van, úgy a
rendeletünket az országos rendel-

kezés azonnal felülírja, és Csókakőn is az önkormányzati rendelet
ellenére is tűzgyújtási tilalom lép
életbe.
Kérjük, amennyiben van rá
lehetőségük az égetés helyett
válasszák a komposztálást, és a
fanyesedék hasznosítását, ledarálását, ezzel védve a lakóközösséget, valamint környezetünket.
Viszont, ha mégis az égetés
mellett döntenek azt a rendeletben leírtak szerint végezzék, mivel aki a rendeletet megsérti, arra
levegőtisztaság-védelmi bírság
szabható ki.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
2021. május 1-től a rendeletünk
szerinti, vagy a vészhelyzet kihirdetését követően az egész országra kiterjedő tilalom lép életbe,
ami röviden annyit jelent, hogy
égetéssel nem lehet majd meg-

szabadulni a kerti hulladéktól. A
2021-es szabályozás, a komposztálást, a fanyesedék ledarálását,
vagy ezek elszállítását engedélyezi az itteni kommunális szolgáltatóval a Depónia Kft-vel.
Ezúton is őszinte részvétünket fejezzük ki könyvelőnknek
Vasutáné László Marikának,
hogy szeretett fia Vasuta Zsolt a
bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti szakközépiskola művészettörténet tanára, csókakőilakónk,
barátunk március 23-án tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
A család gyászában osztoznak
a csókakői önkéntes tűzoltóink.
Csókakő, 2021. március 25.
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Borrendi Hírek
Az elmúlt havi Csókakői Hírekben Csókakő két fontos szőlőfajtájával, az Ezerjóval és a
Generosával foglalkoztunk, valamint írtunk a Zengőről a februári kiadásban. Csókakő az Ezerjó
hazája, és ha ez a hazája, akkor
a gyermekeinek is van helye itt
a hegyoldalakon, bár ezekkel a
fajtákkal ritkábban találkozunk
nálunk. Nézzük mit érdemes
tudni az úgynevezett Zés szőlőfajtákról, melyek az Ezerjó gyermekei, s a Zés szőlők egyik tagjáról a Zenitről.
„A Zenit szőlőfajtát az ősi magyar Ezerjó és a francia Bouvier
szőlők keresztezésével alkotta
meg 1951-ben, Pécsett a pécsi
Kutatóintézet egykori munkatársa Király Ferenc (agrármérnök,

szőlőtermesztő-, és nemesítő).
A Zenit a magyar borszőlő-nemesítés egyik kiemelkedő eredménye. Király Ferenc nemesítő munkájának célja a korai érésű, magas
cukortartalommal, testes, élénk
savtartalommal rendelkező fajták
kifejlesztése volt. A legjelentősebb
nemesítései az úgy nevezett „Zés”
szőlők: Zenit, Zengő, Zeus, Zéta
és Zefír. Ezek közül talán a Zenit
vált mára a legelterjedtebbé. A Pé-

csi Borvidék mellett Badacsonyban, Somlón, a Mátrai és a Tokaji
Borvidéken is foglalkoznak a fajtával.
A szőlőfajta 1976-ban kapott
állami minősítést (előtte a Badacsony névre keresztelt sorozatból
a Badacsony 7-es nevet viselte).
Azóta a magyar fehérborszőlők
egyik kedveltjévé vált az ország
fehérbort termelő borvidékein. Sikeres elterjedését számos előnyös
tulajdonságának köszönheti.
A Zenit szőlő ampelográfiai
jellemzői:
Tőkéje
erős
növekedésű,
vesszői feltűnően egyenesek,
középvastagok, vitorlája gyapjas. Levele nagyméretű, 5 karéjú,
tagolt és sarkos. Oldalöblei sekélyek, nyíltak, vállöble zárt.Levél-

XXV. évfolyam 04. szám

6
széle jellegzetesen fűrészes, színe
sötétzöld, felülete ráncos, fonákja
pókhálós, szövete vastag. Ereinek
töve, levélnyele, kacsai halványpirosak. Fürtje középnagy, vállas, közepesen tömött. Bogyói kicsik, gömbölyűek, vastag héjúak,
zöldesfehér színűek. Aszúsodásra
hajlamosak. A Zenit szőlő termesztési jellemzői: korán virágzó
és érő fajta. Laza lombozatot nevel,
ezért viszonylag kevés zöldmunkát
igényel. Fagyérzékenysége szembetűnő, szárazságtűrő képessége
közepes, rothadásra kevésbé érzékeny. Termésmennyisége viszonylag egyenletes és jelentős. Az ásványi anyagokban gazdag (pl. vulkanikus eredetű) talajt kedveli.A
Zenit egy megbízható szőlőfajta.
Korán szüretelhető, augusztus végére általában el szokta érni a 20
magyar mustfokot, így még az őszre jellemző esős időszak előtt leszedhető, termésmennyisége pedig
kiegyensúlyozott. A táblázat adataiból jól látszik, hogy a Kárpát-medencére is jellemző klímaváltozás
hatására egyre korábbra kerül a
szüret időpontja.
Borának jellemzői: évről évre
kiváló minőségű, illatban és zamatban gazdag, harmonikus savtartalommal bíró borok állíthatók

elő belőle. Íz-, és illatjegyeiben
elsősorban a fehérhúsú gyümölcsök dominálnak (barack, körte),
melyeket gyakran elegáns virágos
illatjegyek egészítenek ki.
Korai, augusztus elejei szüret
esetén kiváló és harmonikus savtartalmának köszönhetően jó pezsgőalapanyag. Ugyanakkor a késő
őszi száraz időjárásnak köszönhetően könnyed töpped, ritkábban
aszúsodik is, ezáltal nagyértékű
késői szüretelésű desszertbor is készülhet belőle.
A Pécsi Tudományegyetem
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében folyó több évtizedes kutató
és fejlesztőmunka eredményeként
a Kutatóintézet Zenit bora 2016ban kiérdemelte a Magyarország
legjobb Újbora címet.”
A leírás forrása: Pécsi Tudományegyetem.
A Szent Donát Borrend a járványügyi helyzetre való tekintettel rendi gyűléseit szünetelteti, a
március 11-én esedékes tisztújító
közgyűlését a vészhelyzet kihirdetését követően elhalasztja. A tisztújításig a korábbi nagytanács és az
elnök irányítja a borrendet.
Sajnos az elmúlt héten március
23-án szomorú, megdöbbentő hírek
érkeztek hozzánk. Mély megren-

Egyházi Hírek
Felelősséget
érezve
a
ránkbízottakért, a hozzánk tartozó
16 településen szüneteltetjük a liturgiák nyilvános megtartását. Kegyhelyünk zarándokudvarán a fél 10
órai vasárnapi szentmisébe tudnak
bekapcsolódni a kedves hívek, akik
mindenképpen szeretnének az Úr
áldozatával találkozni. (A püspöki kar kérésére egyházmegyénkben is érvényben van a vasárnapi
szentmise kötelezettség alóli teljes
felmentés!) Ha jó idő van, a vasárnapi szentmisét kint imádkozzuk,
rossz idő esetén a kegytemplomban
végzett szentmisébe az udvaron,
kihangosítás által lehet bekapcso-

düléssel értesültünk róla, hogy borrendünk, nagytanácsunk tagjának,
kincstárnokának Vasutáné László
Marikának fia Vasuta Zsolt tragikus hirtelenséggel elhunyt. Vasuta
Zsolt a Hang-Szín-Tér Művészeti
Szakközépiskola tanára volt, s bár
nem volt tagunk, rendezvényeinket sokszor segítette előadásaival,
idegenvezetéseivel. Sokszor számíthattunk rá, rendezvényeinken,
küldöttségeink fogadásában részt
vett, és színvonalas előadásaival a
borkultúrának, az ahhoz kapcsolódó történelmi vonatkozásoknak,
művészettörténeti ismereteknek, az
épített örökségünknek a bemutatásával emelte előadásaink színvonalát. Mindezt önzetlenül a közért, a
borvidékünk felemelkedésének érdekében tette, ezúton is köszönjük
a segítségét. A család gyászában
osztoznak a Szent Donát Borrend
Nagytanácsa, tagjai, borlovagjai,
borhölgyei. Nyugodjon békében!
Csókakő, 2021. március 29.
Szent Donát Borrend

„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Márk 9,1-9
lódni, illetve áldoztatni is fogunk
az udvaron. Online pedig a szombat
esti 6 órai és a vasárnap fél 10 órai
szentmisét is közvetítjük. Hétköznapokon csütörtök kivételével a kegytemplomban este 6 órakor szentmisét imádkozunk, melyek egyelőre
nyilvánosan látogathatók.
Kegyhelyünk is minden nap reggel fél 9-től, este 7 óráig nyitva áll az
imádkozók számára.
Reméljük, hogy húsvét környékén, tekintettel az átoltottság mértékére, újra megnyithatunk azok számára, akik már valamilyen formában
védettek a vírussal szemben.
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Liturgikus elmélkedés
Ma van a Nagyböjt 5. vasárnapja (magyar népi nevén: Feketevasárnap)Még 14 nap van Húsvétig.
Az Egyház zsolozsmája így mondja: „Ezek azok a napok, amelyeket
meg kell ülnötök a maga idejében,
a 14. napon lesz az Úr Pászkája, s
a 15.-en ünneplitek a Magasságbeli
Úr főünnepét.” A liturgiában egyre
erősebben rajzolódik ki a SZENVEDŐ KRISZTUS képe, megjelenik
előttünk a Fájdalmak Férfia. Sírjunk miatta és vegyünk részt fájdalmaiban. Az eltakart keresztről: Az
Egyház régi szokása, hogy e naptól
fogva Nagypéntekig eltakarja a kereszteken a Megváltó alakját. Erre a
szokásra többféle magyarázat van:
Magyarországon a középkorban
minden képet, szobrot és feszületet fekete lepellel takartak el, innét
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ered a „Feketevasárnap” elnevezés.
A századok során aztán ez a lepel a
nagyböjt általános színét vette magára, lila lett. A képeket, szobrokat
eltakarjuk, amint virággal sem díszítjük a templomot, úgy ezekkel sem
akarjuk ékesíteni az Isten házát, mert
az egyre közeledő Nagyhéten csak a
legfontosabbakra akarunk figyelni.
Egyes korokban az ékkövekkel díszített keresztet is el akarták fedni,
mint a Nagyhéttől idegen pompát.
El akarták fedni a keresztet azért is,
hogy ne váljék megszokottá. Nagypénteken majd a kinyilatkoztatás
erejével jelenik meg előttünk a lepel
alól lassanként előtűnő kereszt, rajta
a megölt Istenfiával. Addig azonban,
a szenvedés eme két hetében nem
látjuk a keresztet, mégis ünnepeljük.
A letakarásnak van egy másik, manapság elfeledett, azonban nagyon
ősi és mélyen emberi oka, értelme.

A szentet eltakarjuk, mert azt az
emberi szem nem képes felfogni. Az
ókori Kelet vallásaiban ugyanúgy
megtaláljuk ezt a motívumot, mint az
Ószövetségi Szent Sátornál, Mózes
elfödött arcánál. A liturgiában ma
is megmaradt a cibóriumra akasztott vélum, azaz kis selyem köpeny,
a szentségi áldáskor használt vélum
– a pap selyem stólája, és egyes helyeken a tabernákulum előtti fátyol
használatában. A letakart kereszt
jelzi, hogy alatta valami első látásra nem érthető, magán túlmutató jel,
szentség van! Nagypénteken majd
szentségként, kegyelemközvetítőként
jelenik meg a Kereszt. Erről beszél
a szentmisében a prefáció is: „a Kereszt kimondhatatlan ereje hirdeti
Krisztus győzelmét a világ felett”.
Ez a kimondhatatlanság, misztérium-jelleg jelenik meg a kereszt letakarásában.

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

Csókakői Keresztek
Egy falu életében a keresztek jelentős szereppel bírnak.
Vannak megmagyarázhatatlan
dolgok, kell a Jó Isten közbenjárása az életünk védelmében,
így településünk védelmében is.
Ez a föld, az élettér ahol élünk,
életünk itt zajlik. A régen itt
élt emberek úton, útfélen emlékeztetni akarták magukat,
bennünketutódaikat az örömhírre, lelki üdvösségünk fontosságára és Isten mindenek feletti tiszteletére, az imádságra és
az Istenfélésére. Ez az üzenet a
múltból. Csókakőn az elődök
üzenetét meghallották az utódok, s ahol elpusztult a kereszt,
oda újra felállították a rég elfeledett keresztet, ahol romba dőlt,
ott újjáépítették, ahol nem volt,

oda a 21. század embere állított,
mert a keresztbe kapaszkodva
tartunk Isten országa felé. Mert
Krisztus az út, mely Isten országába vezet. Az égtájak szerint tájolt körmeneti keresztek körgyűrűként védik szűkebb otthonunkat, Csókakőt. A belső keresztek
folyamatosan
emlékeztetnek
bennünket hitünkre, az Istenbe
vetett hitre, mely mindig előrébb
vitte a nemzetünket, a világot.
A keresztekhez tartoznak történetek, legendák, a múlt ködébe
vesző emberek, életek. A mostani
írás igyekezett az életünk részévé
vált köztéri csókakői keresztek
történeteit bemutatni, összefoglalni az esetleg elfeledett történeteket közkincsé tenni.

A Váraljai Kereszt, az északi
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kereszt. Makk Jánosné hálából állíttatta 1908-ban Isten dicsőségére,
a filoxérajárvány elmúlásáért, a
szőlőültetvények és a település borosgazdaságainak túléléséért, valamint saját csodálatos gyógyulásának emlékére. A keresztet Nagy
Lajos csókakői plébános szentelte
fel, amit az ötvenes években a kommunista hatalom miatt, az eredeti
helyétől pár méterre egy magán
telken a kerítésen belülre helyeztek el, és síremléknek mondták. A
síremléknek mondott Arany János
utcai keresztet a kommunista párt
járási funkcionáriusa ellenőrizte le,
s a ma is nehezen látható feliratot
nem tudta elolvasni, ezért elhitte a
telek gazdájának, hogy a tulajdonos elhunyt csecsemője nyugszik a
kereszt alatt. Megszánta a könyörgő szőlőműveseket a hatalom embere, s csodával felérő módon így
mentette meg a lebontástól a hívek
hite és elszántsága a község északi
keresztjét.

A Libizai Kereszt, a nyugati
kereszt. A Libiza-hegyen álló kőkeresztet 1883-ban a filoxéra járvány megállításának, a kolera járvány túléléséért hálából valamint
Isten dicsőségének hirdetése céljából állította Steiner Ferenc asztalosmester és neje Makk Katalin.
A Libizai Keresztet Steirer Mihály

csókakői plébános szentelte fel. Az
idő vasfoga által meggyötört kőkeresztet az asztalosmester fia 1923ban harminc év múlva, Steiner
Ignác és annak neje Fűrész Anna
felújították, és átépítették hálából,
hogy a fiúk Steiner József és maga
a családfő Steiner Ignác túlélték
az I. Világháborút. Az apa és a fia
az Isonzó melletti olasz fronton
találkoztak a 17. gyalogezred katonáiként Doberdónál véletlenül.
Mindketten lovaskocsin voltak
kocsisok, utánpótlást szállítottak.
Az apa nem tudta, hogy a fiát is besorozták frontszolgálatra, nagyon
meglepődött, amikor gyermekét a
háború poklában meglátta szemben
a frontra vezető úton. A találkozásukkor megfogadták, ha túlélik
a Nagy Háborút, akkor a Libizai
Keresztet felújítják, kerül, amibe
kerül. Mivel mindketten hazatértek
a háborúból fogadalmukat teljesítették, és 1923-ban Mindenszentek napján Mihalecz Ferenc akkori csókakői plébános megáldotta
a keresztet, és litániát mondott a
keresztnél a család halottaiért. A
Libizai Kőkereszt történetéhez tartozik még, hogy a II. Világháborúban a kereszt tövében húzódott
meg a 42 névtelen magyar katona,
ők a 2. páncélos hadosztály felderítő zászlóaljának tagjai voltak, akik
egyrésze búcsi leventékből, másik
részük pedig erdélyi Székelyudvarhely környéki katonákból állt.
Egy bevetést követően a katonák
parancsnoka, a katonáit a hegyekkel körülvett területen a Libizai
Kereszt alatt pihentette meg. Jó fedezékkel körülvett területnek tűnt
a hely, ám sajnos nem tudta a magyar parancsnok, hogy a mélyedés
fölötti magaslaton az erdő rejtekében, egy hadtestnyi pihenő orosz
katona húzódott meg, akikre előtte
való nap egy alakulatnyi német SS
katona rajta ütött, sok orosz áldozatot szedve a támadás során. Amikor a 20. gárda lövészhadtest orosz
felderítői a magyar tábort észlel-

ték a kereszt alatt, az előző napi
támadás miatt bosszúból az alvó
katonákat ártatlanul lemészárolták,
esélyt sem adva a túlélésre. Nem
foglyokat akartak ejteni a szovjetek, hanem bosszút akartak állni a
németek által lemészárolt társaikért. Nem tudták, hogy tévesen kerültek ezek a katonák a bosszújuk
célkeresztjébe. Az orosz parancsnok, akiről egyébként az a hír járta, hogy nem csak az embereivel,
de az ellenségeivel is emberséges
volt, a halott katonák dögcéduláit
elvette, így a később eltemetett katonákat nem lehetett azonosítani.
Mór elfoglalását követően Csókakő jegyzője Sörédi Imre és az akkori bíró Jelena Ferenc visszapróbálták kérni a dögcédulákat, ám a
parancsnok hajthatatlan volt, sőt a
csókakői bírót még meg is verték.
A Libizai Kereszt alatt lemészárolt
magyar katonák így lettek a 42 magyar névtelen katona, mert mások
tetteiért nem csak az életükkel, hanem a nevükkel is fizettek. A kereszt viszonylag épségben túlélte a
II. Világháborút, ám a kommunista
hatalomátvételt követően le akarták bontatni. Az akkori csókakői
tanács addig húzta, halasztotta az
ügyet, míg a körülötte lévő bokrok és fák csodás módon úgy körbe nőték a Libizai Keresztet, hogy
az elvtársaknak nem szúrta többé a
szemét, így a kereszt megmenekült
a lebontástól. Az 1990-es rendszerváltás után takarították ki körülötte
a kertet az önkéntesek, hívek és az
önkormányzat akkori dolgozói, s
azóta is ott áll, hirdetve Isten dicsőségét Csókakő nyugati oldalán.
A cikket a következő lapszámban folytatjuk!
Csókakő, 2021. március 25.
Fűrész György polgármester
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Sport Hírek

FELEMÁSAN
KEZDŐDÖTT A TAVASZI SZEZON
A téli szünetet követően
megkezdődött a felkészülés.
Az idei esztendőben elmaradt
a koronavírusjárvány miatt a
Téli Kupa. Bizonytalan volt a
bajnoki kezdés is a járványügyi
helyzet súlyosbodása miatt. Aztán március 21-én mindenki
nagy örömére a Megyei III. osztályú bajnokságban is elstartolt
a bajnokság.
A bajnokság a 12. fordulóval
folytatódott tovább, Csókakő a
hetedik helyen 9 pont begyűjtésével várta a tavaszi folytatást.
Sajnos az előjelek nálunk nem a
legjobbak voltak, hiszen többen a
forduló előtt lebetegedtek és a keretünk 12 hadra fogható játékosra
szűkült.
Paulus
Csókakő–Kőszárhegy 1-6 (1-1)
Vezette: Rózsa Ádám.
Paulus Csókakő: Deák –
Talos, Bitter, Kutassy, Falusi
– Szabó Sz., Nyevrikel Gábor,
Schwarcz (Fazekas), Nyevrikel
Gergő – Grüll, Weiger.
Kőszárhegy: Boda – Király, Nádi (Nagy L.), Nagy P.,
Gyenis – Koncz, Ivánszki (Németh M.), Csere (Farkas G.),
Ozsváth (Csordás) – Szakácsi,
Horváth R.

Gól: Nyevrikel Gábor (11.),
ill. Szakácsi (52., 87.), Csere
(43.), Ozsváth (62.). Németh M.
(73.), Csordás (89.)
Tartalékos csapattal tudtunk
felállni a kőszárhegyiek ellen,
de ennek ellenére méltó ellenfele
voltunk 60 percig egy jó csapatnak, akik a teljes kerettel tudtak
kiállni ellenünk. Sajnos a végére elfáradtunk és ezt könyörtelenül kihasználták. Nekünk egy
cserénk volt, úgy hogy mindkét
kapust a pályára vitte az edző.
Fazekas Flávió volt az egyetlen
friss erőnk, akit a 64. percben
Schwarcz Tamás helyett cseréltek
be. Ezzel szemben a Kőszárhegy
hat cserével, friss emberrel tudott
kiállni, nem is véletlen, hogy a
végjátékban a cseréik két gólt is
szereztek. Az elején igyekeztek fiaink, a vezetést megszerezni, ami
sikerült is Nyevrikel Gábor jóvoltából. A vezetést szerettük volna
megtartani, ám a 43. percben a
kőszárhegyiek kiegyenlítettek, ez
a félidő előtti gól nem igazán jött
jól, jobb lett volna, ha a félidőt
kibírjuk, ám arra a játékra, amit
az első félidőben játszottunk lehet alapozni. Jó volt látni, hogy a
játék lehetőséget kapott tartalékaink, mennyire hajtottak, élvezték
a játékot, lehetett számítani rájuk.
Sajnos a 60. perc környékén érezhetően lassult a játékunk, kifáradt
a csapat, s a Kőszárhegy pedig

frissíteni tudott. Ezen a szinten
egy jól irányzott csapatfrissítés
döntőnek bizonyulhat, s ez így is
lett, a Kőszárhegy hat gólig meg
sem állt. A lehetőségekhez mérten helyt állt mindenki, megtettek
a fiúk mindent, talán a gólokat lehetett volna jobban elkerülni, de
az adott helyzetben az ellenfelünk
olyan mezőnyfölényt alakított ki,
amit nem tudtunk levédekezni.
Folytatni kell tovább a bajnokságot reméljük legközelebb amikor
össze tud állni a csapat, akkor
kedvezőbb eredményt érünk el.
A 13. fordulóban március 28án idegenbe, Sörédre kellett volna mennünk, de a betegség olyan
szinten eluralkodott a kereten,
hogy nem tudtunk kiállni. Emiatt
a vezetőség a mérkőzésre halasztást kért a Sörédtől és az FMLSZtől. A sörédiek és a szövetség is
elfogadta kérésünket, ezt a mérkőzést 2021. június 30-án fogjuk
lejátszani.
Ha minden jól megy és újra
hadra foghatók lesznek játékosaink, akkor április 4-én fogadjuk
a 14. fordulóban itthon Magyaralmást, majd április 18-án Tácra
megyünk, aztán Szent György
napján próbáljuk az Iszkaszentgyörgy jó kedvét lecsitítani egy
kicsit április 25-én. Hajrá Csókakő!
Csókakő, 2021. március 28.
–VSC- Schwarcz Tamás
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Sajtóközlemény
MEGÚJULT A POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.02.17.
Csókakő Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program TOP-3.2.1.-16 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívása
keretében a Polgármesteri Hivatal felújítására, melyhez 28,14 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatást nyert.

A fejlesztés eredményeként megújult a Polgármesteri Hivatal épülete akadálymentessé vált,
energiahatékonysági korszerűsítéssel.
A projekt keretében megvalósult a külső hőszigetelés, födémszigetelés. Az épületek új nyílászárókat
kaptak valamint gépészeti felújításokon estek át.
A beruházás hozzájárult a városkép megújításához, modernizálásához. Továbbá növekszik a lakosság
komfortérzete, amelynek következtében csökkenthető a migrációs ráta, fékezhető az elvándorlási ráta.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.2.1-16 számú Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében valósul meg 28,14 millió forint összegű
vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Csókakő Községi Önkormányzat
Projekt címe: Csókakő hivatal energetikai korszerűsítése
Projekt száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00020
Támogatás összege: 28 138 363 Ft
A projektről bővebb információt a www.csokako.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Csókakő Községi Önkormányzat, +36-30/790-6305
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Sajtóközlemény
MEGÚJULT AZ ORVOSI RENDELŐ ÉS AZ ÓVODA
2021.03.22.
Csókakő Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program TOP-3.2.1.-15 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívása
keretében az orvosi rendelő és az óvoda épületeinek felújítására, melyhez a költségnövekmény igény
támogatói döntését követően 38,62 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

A fejlesztés eredményeként megújult az orvosi rendelő és az óvoda épülete akadálymentessé vált,
energiahatékonysági korszerűsítéssel.
A projekt keretében megvalósult a külső hőszigetelés, födémszigetelés. Az épületek új nyílászárókat
kaptak valamint gépészeti felújításokon estek át.
A beruházás hozzájárult a városkép megújításához, modernizálásához. Továbbá növekszik a lakosság
komfortérzete, amelynek következtében csökkenthető a migrációs ráta, fékezhető az elvándorlási ráta.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.2.1-15 számú Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében valósul meg 38,62 millió forint összegű
vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Csókakő Községi Önkormányzat
Projekt címe: Csókakő Községi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése
Projekt száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00024
Támogatás összege: 38 626 201 Ft
A projektről bővebb információt a www.csokako.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Csókakő Községi Önkormányzat, +36-30/790-6305
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