
Tisztelt Csókakőiek!

A 1848 március 15-én kirob-
bant az 1848/1849-es Forradalom 
és Szabadságharc. Bár a szabad-
ságharcunk elbukott a forradalom 
győzelemre vitte a nemzet ügyeit. 
Megállíthatatlanul polgárosodott 
és fejlődött, az addig abszolutista 
rendszer börtönébe zárt Magyaror-
szág. A forradalommal a polgári 
demokrácia intézménye 
győzött. Csókakő is hét év 
szenvedés, majd a meghar-
colt forradalmat és szabad-
ságharcot követően elny-
erte a szőlőbirtokosságot, 
majd kiegyeztek az akkori 
földbirtokosokkal. Ennek 
eredménye a község fej-
lődése lett, aminek mai 
tanújele a 19. század má-
sodik felében 1863-ban 
átadott Szent Donát Római 
Katolikus Templom, amit histori-
záló módon a lovagkor szellemét 
megidézve, neogótikus stílusban 
építettek újjá. Az 1848/1849-es For-
radalom és Szabadságharc, Csókakő 
történetében is jelentős volt, s most 
a képviselőtestület határozatának 
megfelelően az erről megemlékező 
emléktáblát, a csókakői események 
központjának akkoriban helyet adó 
községháza falán lepleztük le és ad-
tuk át, a hőseink előtt tisztelegve. 
Csókakő, ilyenkor nem csak a for-
radalomra és a szabadságharcra, 
hanem a világháborúk hős katonai 

és polgári áldozataira is emlékezik. 
Az I. Világháború kezdetének cen-
tenáriumára is emlékezünk ebben 
az évben, ami 1914. június 28-án 
robbant ki. A II. Világháború 1945. 
március 18-án ért véget Csókakőn, 
így a 48’-as ünnephez kapcsolód-
va, immár 25 éve megemlékezünk 
a XX. század áldozatairól is. A 
megemlékezésünk során minden 
hősi emlékművet megkoszorúzunk 

és lerójuk tiszteletünket a gyere-
kek segítségével. Itt szeretném 
megköszönni az általános iskola 
tanítóinak, tanárainak a felkészí-
tést, a gyerekeknek a műsort. A két 
tömeggyilkos diktatúra közé szorult 
Magyarország és benne Csókakő 
megszenvedte a két nagy háborút, a 
templomunk itt is tanújel, felkiálltó 
jel kell, hogy legyen! A sok évnyi 
munka, áldozat és a veríték árán 
felépített templomunkat, épp hetven 
évvel ezelőtt 1944 szilveszterének 
éjszakáján gyújtóbombák sorozata 
borította lángba, és égő fáklyaként 

néhány óra leforgása alatt teljesen 
leégett. Az itt élők, a túlélők ter-
mészetesen mindent helyre állítot-
tak, s ma már a fájdalom helyét át-
vette az emlékezés. Megbocsátani 
lehet, de felejteni soha, s a véres 
diktatúráktól megszállóktól meg-
szabaduló ország, s benne Csókakő 
is ma már demokratikus intézmé-
ny-rendszerben él. Az április 6-án 
megtartott országgyűlési választás 

ma már magától értedődő. 
Ezért sokan áldozták 
1848-ban, vagy 1956-ban 
az életüket, nekünk pedig 
teljesen természetes, hogy 
négy évente választunk. 
Szeretném megköszönni 
azoknak a hivatali dol-
gozóknak, a választási 
bizottsági tagoknak és a 
szavazatszámlálóknak a 
munkáját, akik lehetővé 
teszik, hogy éljünk a 

választó jogunkkal. Kérem éljünk 
2014. április 6-án általános válasz-
tójogunkkal, és menjünk el szavaz-
ni, magunkért, gyerekeinkért, a 
jövőnkért! A majd megválasztott 
országgyűlési képviselőnknek, il-
letve minden megválasztott parla-
menti képviselőnek, pedig jó munkát 
kívánok az elkövetkező ciklusra. 
Ajánlom fi gyelmükbe Kölcsey Fe-
renc szavait az elkövetkező évek 
munkájához: „A haza minden 
előtt”
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Hajlamosak vagyunk azt hinni, 
hogy az 1848-as 1849-es esemé-
nyek tőlünk távol, messze zajlottak 
le, nem is érintett meg bennünket 
közvetlenül, ez a nemzetünk által 
oly nagyra becsült esemény. Ha va-
laki utána néz akkor rájöhet, hogy 
ez nem így van!

Számos kulcsfigura itt élt, s 
megfordult nálunk. Több hadiese-
mény bizony itt zajlott, s ez a helyi 
történelem része. A forradalom kez-
detén az első halálos áldozat, maga 
Csókakő földesúri családjának tag-
ja, akit Lamberg Ferencnek hívnak, 
s itt a közelünkben Móron született, 
és  itt is temették el a Kapucinus 
Templomban. Lamberg Ferencet a 
császár helytartóvá, az ország ná-
dorává nevezte ki, s a feldühödött 
pesti tömeg a hivatalát átvenni 
akaró katonát az úton meglincseli. 
Belegondoltunk, valaha abba, hogy 
a pákozdi csata, mindössze 25 ki-
lométerre innen zajlott? Talán arra 
sem gondoltunk soha, hogy Jella-
sics bán csapatai ezen a vidéken 
vonultak keresztül. Tudjuk-e, hogy 
Windisch-Gratz tábornok és Perczel 
Mór tábornok a móri csatában 10 
kilométerre ütköztek meg tőlünk? 
Majd az utódvédharcok harcterévé 
vált a környékünk, s Franz Ot-
tinger tábornok két lovasezrede 
garázdálkodott földjeinken? Mind-
össze öt kilométerre tőlünk pedig 
Csákberény két mártír papot adott a 
magyar történelemnek?

Ha eddig valaki nem tudta, most 
az alábbi írásban tájékozódhat ar-
ról, hogy bizony ez a forradalom 
és szabadságharc élő valóság volt 
akkoriban itt a környéken, illetve 
Csókakőn.

Az 1848. március 15-én kirob-
bant forradalom híre néhány na-
pon belül elérkezett Csókakőre. A 
csókakőiek hét éves nélkülözést 
és ínséget követően, bíztak abban, 
hogy a forradalom változásokat 
hoz megélhetésüket tekintve. „Az 
1840-es évek közepétől rossz, sőt 
silány terményeredmények éhín-
séget eredményeztek. 1847 telén 
és tavaszán romlott a helyzet. A 
Sármelléki Járás felső területében 
a zselléreket sújtotta leginkább az 
ínség. Csókakőn 119, Móron 614, 
Bodajkon 180, Söréden 39 volt az 
éhezők száma.”

A magas császári adók, és a 40-
es években jellemző szélsőségesen 
változékony éghajlat okozta elsze-
gényedés végét látták a csókakőiek a 
kirobbant forradalomban és szabad-
ságharcban. A jobbágy felszabadítás 
a zsellérként élő csókakőieknek 
nem jelentett igazi megszabadu-
lást a terhektől. A csókakőiek cél-
ja a szőlőbirtokosság megszerzése 
és a szőlő-dézsma eltörlése volt. 
S bár 1848. szeptember 14-én a 
képviselőház eltörli a szőlődézsmát, 
a császári rendelet viszont vis-
szaállítja azt, arra hivatkozva, hogy 
ezt az áprilisi törvények nem hagy-
ták jóvá, s tovább fokozta a bizal-
matlanságot a császári nyílt parancs 
a földadókataszter munkálatainak 
megkezdéséről. 

Az életkörülmények, szociális 
viszonyok romlását az 1848. már-
cius 15-én kirobbant forradalom, a 
pest-budai események és a Pozsony-
ban ülésező országgyűlés törvény-
javaslatai enyhítették. A Lamberg 
uradalomhoz tartozó településekben 
március végén eltörölték a robotot. 

Az áprilisban szentesített törvények 
csak részben érintették a csókakői 
zselléreket: nem lévén telkes job-
bágyok az általuk művelt szántók 
szabad birtokosai nem lettek. A 
törvények eltörölték az egyházi 
tizedet, ugyanakkor a bordézsmát 
továbbra is be kellett szolgáltatni. 
Ez volt a csókakői gazdák legfőbb 
sérelme. 1848 májusában a nemesi 
közgyűlést felváltó megyei bizott-
mányhoz fordultak, kérelmükben 
arra hívták fel a megye vezetőit: 
„ők is magyar honban laknak, és 
a jelen korban kivívott szabadság-
ban hogyan részesednek?”. Választ 
nem kaptak, illetve a hatóság írás-
ban megfogalmazott tudósítása nem 
maradt fenn. A járás főszolgabírája 
arra törekedett, hogy az áprilisi 
törvényeket megértesse a csalódott 
zsellérekkel, ugyanis e réteghez tar-
tozók üres kézzel lépték át a polgári 
korszak küszöbét. (A szőlődézsmát 
1848. szeptember 14-én törölték el, 
a szabadságharc leverését követően 
a császári hatóságok a rendeletet 
megsemmisítették. Csókakőn a 
szőlődézsma megváltására 1858-
ban került sor.)”

„Az 1848. évi V. törvénycikk 
népképviseleti alapra helyezte az 
országgyűlés alsótáblája tagjainak 
megválasztását. Vagyoni cenzushoz 
kötve passzív választójoghoz ju-
tott 17 lakos, akik közül 15-en gróf 
Festetics Gézára adták szavazatu-
kat.” A kerületünk országgyűlési 
képviselője Festetics Géza lett. Eb-
ben a rendkívül kiélezett gazdasági 
és politikai helyzetben érkezett a 
hír, hogy Jellasics bán egységei 
harcban állnak Pákozdnál. Jellasics 
alakulatai északi irányba történő 

Az 1848/1949-es Forradalom és Szabadságharc Csókakon˝
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vonulásuk során végig fosztották a 
dél-dunántúli falvakat, ami a déli 
megyékben és Fejér Megye déli 
részében is népfelkeléshez vezetett. 
Ahogy futótűzként terjedt a hír a 
mintegy 35000 fős seregről, úgy ter-
jedt tova a népfelkelés is a környék-
beli falvakban, így Csókakőn is 
kiegyenesítették a kaszákat és fe-
gyvert ragadtak. A csatát Pákozd-
nál a magyarok nyerték, s bár nem 
volt katonailag jelentős a császáriak 
veresége, ennek ellenére a vártnál 
erősebb katonai ellenállás miatt, 
illetve a népfelkelések hírére Jel-
lasics úgy döntött, hogy Mór, Kis-
bér, Győr útvonalon rendezetten 
visszavonulnak. A népfelkelők nem 
bocsátkoztak nyílt küzdelembe a 
visszavonuló császári csapatok-
kal, viszont többször is megzavar-
ták a visszavonulást, s morálisan is 
tovább gyengítették a helyismeret-
tel nem rendelkező, idegen katonák-
ból álló ellenséget. A népfelkelést 
követően a szabadságharc meg-
kezdésével, megalakul Csókakőn 
a nemzetőrség. „1848 szeptem-
berében a szabadságharc erőteljes 
kibontakozásának időszakában 56 
csókakői férfiú a nemzetőrség tagja 
lett. Felügyelték a település rendjét, 
megakadályozták a rendbontást, s 
védték a falujukat.”  A falu feladata 
a többi környékbeli településsel 
együtt a móri honvédségi élelmiszer 
raktárak feltöltése volt. Csókakő 
fontos hadiút mentén feküdt s a 
szomszédos községekkel egyetem-
ben nem kerülhette el a szabad-
ságharcban való részvételt sem. A 
szabadságharc folyamán még egy 
jelentős ütközet érintette települ-
ésünket. 1848. december 27-én Per-
czel Mór serege Bakonysárkány 
felől visszavonulóban volt, állá-
sokat foglaltak el Mór előtt. Kisbér 

vonalát az ellenséges erők átlépték 
és Mór felé tartottak. 1848. decem-
ber 30-án Windischgratz császári 
hadereje megütközik Perczel hon-
védjeivel Mórnál. Az összecsapás 
előtti napokban a környékbeli fal-
vakból mintegy 700 újonc honvéd 
erősíti Perczel alakulatait, köztük 
számos csókakői honvéd is csatába 
száll. Az utánpótlási vonalakat és a 
falvak rendjét a nemzetőrség biz-
tosítja. Perczel nem bír a túlerővel, 
majd Székesfehérvár irányába vonul 
vissza. A környékbeli települések 
nemzetőrei és a lakosság amennyire 
csak tudta lassította a támadókat, így 
Perczelék Székesfehérvárnál újra 
tudtak rendeződni. A csata napján 
szabályos hadműveleti területté vált 
Csókakő. A Csókakői Nemzetőrség 
tagjai Ehmann János jegyző irányí-
tása alatt a falut kiürítették, a köz-
ség jószágait, terményeinek egy 
részét a szőlőhegyek rejtekeibe il-
letve a környékbeli erdőkbe vitték a 
császáriak elől. Csókakő bírája He-
gyi György, és a plébános Simkovits 
János várta a bevonuló osztrákokat.

A helyi honvédek és a faluban 
maradó nemzetőrök megpróbálnak 
ellenállni, s amennyire lehet, las-
sítják a támadókat. A község bíráját 
Hegyi Györgyöt elfogják, aki sú-
lyos sebesülést szerez. Nem tudja, 
s mondjuk meg őszintén nem is 
tudta volna az osztrák megszállók 
követeléseit azonnal teljesíteni, 
hiszen a lakosság is elmenekült. Az 
osztrákok a továbbvonulásuk előtt 
a hadtápot akarták feltölteni. Meg 
kapja az ellenállásért, a tehetetlen-
ségéért Csókakő bírája a jutalmát. 
Házát, birtokát, gazdasági épületeit 
kirabolják és felgyújtják. Jobb be-
látásra akarja az ellenséges erőket 
bírni Csókakő plébánosa Simko-
vits János is, ám ő sem jár jobban. 

Borát elviszik, a présházát pedig 
felgyújtják, jól helyben hagyta Isten 
szolgáját Őfelsége katonasága. Az 
ellenállás, és a fosztogatás mértékét 
mutatja, hogy két lovasezredet vet-
nek be Csókakőn, s maga Ottinger 
tábornok jelenik meg személyesen 
a faluban. Így ír a krónikánk az 
eseményről: „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 parancs-
noka is megjelent Csókakőn. Fel-
gyújtották Simkovits János plé-
bános 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.” A 
tavaszi hadjárat aztán meghozza a 
sikert. A csókakőiek is azt hitték, 
hogy áldozatuk nem volt hiábavaló 
április 25-én száz szekeret rendel a 
királyi biztos Székesfehérvárra és a 
császáriak a királyi várossal egye-
temben kiürítik a megyét, s ezzel 
felszabadul egy rövid időre Csókakő 
is. Azonnal újra szervezik a faluban 
a Csókakői Nemzetőrséget. Irányi 
Dániel lesz Fejér Megye kormány 
biztosa, újjáalakul a megyei bizott-
mány, s elrendeli az őrjáratok újra 
szervezését. 

„Festetics Gézát mandátumától 
1849-ben megfosztották, mert nem 
követte az országgyűlést Debre-
cenbe. Az 1849 nyarán megtartott 
választásokon a kerület képviselője 
Lethenyey Károly lett.” A viszo-
nylag nyugodt időszak nem tartott 



sokáig Csókakőn sem, mivel 1849. 
június 18-án az orosz cári csapatok 
megkezdték az ország megszál-
lását. A környék közhangulatát jól 
jellemzi egy személyét gondosan 
elrejtő móri személy helyzetjelen-
tése „a móri nép víg, örömmel megy 
a muszkára, nem fél az ellenség 
idejövetelitől”. Mórt 1849. július 
7-én Wunyewski császári és kirá-
lyi százados egységei elfoglalják. 
Wunyewski százados Gerstner dan-
dárparancsnokhoz írt jelentéséből 
kiderül, hogy a csákberényiek 
szervezkedésével a környékbeli 
falvakban, így Csókakőn is nép-
felkelés készül a megjelent császári 
csapatok ellen, ezért erősítést kér. 
Jelentésében leírja, hogy a környék 
falvainak lakossága igen „fanati-
kus”, különösen a csákberényiek 
körében tapasztalható nyugtalan-
ság, mert „papjaik vezetésével nép-
felkelésre készülnek”.

A megyében a népfelkelés nem 
járt eredménnyel, a megyei bizott-
mány nem gondoskodott erélyes 
szervezőkről. A megyei vezetés 
Görgeyhez küldött küldöttje az-
zal a válasszal tért vissza, hogy a 
„fővezér” az általános népfelkelést 
nem javasolja. A császáriak letar-
tóztatják a csákberényi plébánost 
és a református lelkészt. Újabb sa-
nyargatások, és újabb fosztogatások 
kezdődtek, Móron újra kitűzték a 

császári lobogót. „A csókakői lako-
sok a garázdálkodást nem feledték, 
mint azt sem, hogy Haynau paran-
csára 1849. július 14-én Nagyig-
mándon kivégezték a szomszéd falu, 
Csákberény római katolikus papját, 
Mansbarth Antalt és a református 
tiszteletest, Szikszay Jánost. Nem 
tettek egyebet, mint a szószékről a 
szabadságharc folytatására lelke-
sítették híveiket.”

Klapka György augusztus 3-i 
győzelme után újabb népfelkelés 
szerveződik a járásban. Székesfe-
hérváron 1849. augusztus 5-én újabb 
lázadás tört ki. A császári helyőrség 
elhagyja a várost. Mednyánszky 
Sándor őrnagy vezetésével regu-
láris erők érkeznek a megyébe. A 
Sármelléki járás felső kerületé-
ben (mai Móri Kistérség) Nabrádi 
Bence főhadnagy kapja a megbízást, 
hogy a helységek, így Csókakő 
is, állítsanak ki újoncokat 48 órán 
belül. A főhadnagy a Csókakői 
Nemzetőrség tagjait a haza szol-
gálatára, a szabadság megvédésére 
szólította föl. A harcokban kimerült 
környékbeli lakosság még egy nép-
felkelést kirobbant, és Varga Imre 
kapitány vezetésével mintegy 300 
fővel, 1849. augusztus 17-én meg-
szállják Mórt. Nem jár tartós siker-
rel az akció, mivel augusztus 19-
én Székesfehérvár megint elesik, 
majd a stratégiailag exponált Mórt 

és környékét Jablonowsky altábor-
nagy lovassági üteg élén jelentős 
erőkkel elfoglalja.

A világosi fegyverletételt 
követően (1849. augusztus 13.) 
1849. augusztus 20-án a móri 
környék, így Csókakő teljes meg-
szállásával véget értek a szabad-
ságharc helyi és környékbeli esemé-
nyei. Bár a szabadságharc elbukott a 
forradalom mégis győzött, nem csak 
Csókakőn, hanem Magyarországon 
is. A megtorlás éveit követően sem 
tudták már visszaállítani a hűbéri 
rendszert, s Csókakő szőlősgazdái 
is elérték végül céljukat.

Egy évtizeddel a forradalom 
kitörése után, az áprilisi törvények 
alapján, megválthatták a bordézs-
mát 157 816 forint összegben öt 
évre elosztva. A bortized megvál-
tása jelentős terhet rótt a gazdákra, 
de ennek megváltása ugyanazt 
jelentette a csókakőieknek, mint az 
1848. évi törvények elfogadása a 
jobbágyságnak.

A csókakőiek is földesúri szol-
gáltatásoktól és kötelezettségektől 
mentes szabad paraszti birtokosok 
lettek.

(Forrás: idézetek: Csókakő a harmadik 
évezred küszöbén, szerző: Dr. Erdős Fe-
renc)

(További források: Mór története, 
szerző: Dr. Erdős Ferenc, és Magyarország 
Hadtörténete I. kötet, szerző: Bona Gábor)

XVIII. évfolyam 04. szám4

Szűkebb értelemben vett hazánk, 
Csókakő, élete olyan gazdag és 
változatos, hogy komoly verseny 
alakul ki a cikkírók között, ki jut be 
és ki nem az újságba. Én az előző 
lapszámból a fent említett okokból 

kimaradtam, de nem is baj, mert így 
pihenten, újult erővel látok hozzá a 
tájékoztatáshoz. Legutóbb február-
ban jelentkeztünk e lap hasábjain, 
mint Szent Donát borlovagjai, hogy 
elmeséljük, milyen jó is élni, dol-

gozni, barátkozni és főleg bort inni 
Csókakőn. A második hónapban 
Fűrész György és Visegrádi József 
volt a rendi gyűlés házigazdája.

Polgármesterünk bort és pör-
költet, a madárrajongó Józsi egy 

Borrendi Krónika
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pálinkagyűjteményt, az elnökünk, 
Zsipi Gyula pedig egy meglepetést 
hozott erre az estére. A borrendet 
Erdélyben vendégül látó barátok 
egyi ke, Gombos Árpád érkezett 
hozzánk, aki itt ismerkedik a helyi 
mezőgazdasági viszonyokkal.

Aztán az idő tovarohant és még ki 
sem hevertük a tél búcsúzását, máris 
elérkezett a márciusi rendi gyűlés, 
melyet először hivatalos köntösbe 
bújtattunk, hiszen ez a mi évi rendes 
közgyűlésünk hónapja. Stílszerűen 
az elnök, Zsipi Gyula és Kindler 
József, Kincstárnok, volt a házigaz-
da. Szarvaspörkölt, medvehagymás 
pálinka és a Zsipi pince valamennyi 
hordójának mustrája volt a menü. 
Az előző évet végigvettük, elemez-
tük, jónak ítéltük. A következő, ránk 
váró évet el-, és megterveztük, és 
már most ígérhetem nem fogunk 
unatkozni sem mi, sem Csókakő 
lakossága. A vendéglátás mindkét 
helyszínen pazar volt, amit szokás 
szerint ezúton is köszönök a borrend 
valamennyi tagja nevében.

Mikor a hosszú téli hónapok 
alatt beszélgettünk, kellemes em-
lékek tódultak elő, a fagyos idő és 
a csupasz koronájú fák látványa el-
lenére. Hát miről is írhatnék most, 
március idusán, mikor pattannak 
a rügyek, tavaszi kollekcióra vál-
tanak a hölgyek és amikor szinte 
epekedve várja minden dolgozni és 
iskolába járó az óraállítást? Sokan, 
sok mindent mondanak pró és kont-
ra az óraállítás hasznosságáról és 
haszontalanságáról, de abban min-
den oldal egyetért, hogy ha spóro-
lunk vele energiát, ha nem, rend-
kívül kellemetlen. Kellemetlen, de 
mégis fontos, mert milyenek lenné-
nek a balzsamosan langyos tavasz-
végi és a hosszú, meleg nyári esték, 
ha lemenne a nap már nyolckor. Jó, 

ha később megy le, így legalább 
azok is be tudják fejezni a kinti 
munkákat, akik későn érnek haza a 
sors által rájuk kényszerített taposó-
malomból.

Mire ezek a leírt szavak napvi-
lágot látnak, már javában tombol az 
április, amely 
a szerelem, az 
élet, a világ 
f e l é b r e d é s é t 
hirdeti. Hát ez 
most olyannyira 
hirdeti, hogy le 
vagyunk ma-
radva, főleg a 
kerti munkák-
kal. Nem le-
het könnyedén 
megállapítani, 
mi a hosszabb, 
a tavaly óta 
nem nyírt fű, a 
frissen metszett 
szőlőveszők új 
hajtásai vagy 
az alattuk rikí-
tó tyúkhúr, de 
annyi bizonyos, 
hogy lépéshát-
rányban va-
gyunk.

Ragadjon te-
hát szerszámot mindenki, aki olyan 
szerencsés, hogy van kertje, és tegye 
rendbe a dolgokat! A fűnyírást nem 
kifejezetten kedvelem, mert fárasz-
tó, sok idő és pénz kell hozzá, és 
ha elkészült, még mindig csak zöld 
a terület, éppúgy mint előtte. Ezért 
jobb, ha a kertben szőlő van! Gon-
dolják csak meg! A szőlőt nem kell 
hetente kapálni és ha havonta meg 
is szabadítja a lelkiismeretes gazda 
a gyomoktól, akkor is kedvezőbb 
az anyagigénye ennek a munkának, 
hiszen nem a drága, viszont büdös, 

benzinből és olajból kell előállítani 
a kapáláshoz szükséges energiát, 
hanem foszlós fehér kenyérből, 
füstölt kolbászból, szalonnából és a 
kiskertben termett vöröshagymából. 
Ezek az energiahordozók sok-
kal kellemesebbek, mint kőolajból 

előállított társaik de most jön a lé-
nyeg! A fűnyíró egy léghűtéses esz-
köz, ami egy elavult technológia. 
A kapáláskor felszabaduló hőt a 
levegő, vagyis a szél, csak részben 
vezetné el, ám mint mindenre, erre is 
van megoldás. A kerti munka végén, 
ellenállóbbak közben is, igyanak 
egy pohár hűvös bort vagy fröccsöt, 
hogy láthassák, nem mindig a szom-
széd füves kertje a zöldebb.

Egészségükre!
palocsai jenő

krónikás



Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Csókakő Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének dön-
tése alapján 2014. április 1-től 
megszűnik a központi, konténeres 
(4m3-es) kommunális hulladék 
gyűjtése. 

Ezen időponttól kezdve a köz-
ség közigazgatási területén  vala-
mennyi lakóház és üdülő épület  
bevonásra kerül a Depónia Kft. 
által működtetett hulladékszállítási 
rendszerbe. A kötelező közszolgál-
tatási szerződést az ügyfelekkel a 
Depónia Kft köti meg. 

A hulladékszállítási nap: minden 
héten hétfő.

Csókakő településen több o-
lyan utca is található, amelyen azok 
meredeksége, illetve méretük miatt 
kukás járművel nem megoldható a 
hulladék elszállítása. Ezekben az 
utcákban a Depónia által heti rend-
szerességgel biztosított zsákokban 
kerül a szemét elszállításra. 

A hulladékszállítási díj megál-
lapításáról a 2012. évi A hulla-
dékokról szóló  CLXXXV. Törvény 
rendelkezik

………………
47. § (1) A hulladékgazdálkodá-

si közszolgáltatási díjat egyéves 
díjfizetési időszakra, általános for-
galmi adó nélkül számított egység-

nyi díjtételek szerint kell megha-
tározni.

(2) A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díj egytényezős vagy 
kéttényezős díjként állapítható 
meg.

(3) A kéttényezős díj ren-
delkezésre állási díjból és ürítési 
díjból áll.

(4) Az üdülőként nyilvántartott 
ingatlannal rendelkező tulajdono-
sok esetében az éves hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díj 
50%-át kell megállapítani.

Csókakő, 2014. március 14.
Fűrész György

polgármester

Új hulladékszállítási rendszer
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Nagyszerű hangulatban, 21 
részvevővel, több évre visszamenőleg 
a legnagyobb létszámmal rendez-
tük a bajnokságot. A kistérségből 
először a komoly hagyományok-
kal rendelkező Sörédről is voltak 
versenyzők. 

Összesen 27 mérkőzésen döntöt-
ték el a helyezéseket a részvevők.

Kanzler Nándor testnevelő mun-
káját dicsérve a megyei diákolim-
pián III. helyezést elért csókakői 
iskola leánycsapata is megmutatta 
magát. Szurkolunk, hogy jövőre is-
mét ott legyenek  Fejér megye leg-
jobbjai között. 

Köszönjük az önkormányzat 
segítségét, (új ping-pong asztal) a 
győztesnek felajánlott kupát, me-
lyet Takács János nyert és mint 

profi játékos mindjárt felajánlott 
a döntő másik résztvevőjének. 
Sportszerűséghez gratulálunk. 

A jövőre vonatkozó kérés: téli 
hónapokban, december, január, 
február egy nap hetenként legyen 
lehetőség a rendszeres mozgásra. 

A hosszú élet titka, a mozgást, 
sportolást nem hagyd abba. Bi-
zonyítja ezt, hogy 60 év felett is 
volt versenyző.

Csókakői Asztalitenisz Bajnokság 
2014 végeredménye

Csókakői Asztalitenisz Bajnok-
ság 2014 felnőtt kategória végered-
ménye:

1. Takács János
2. Keszi Csaba

3. Gombos László

Csókakői Asztalitenisz Bajnok-
ság 2014 ifjúsági kategória:

1. Fehér András
2. Nagy Patrik
3. Szabó Balázs

Csókakői Asztalitenisz Bajnokság 
2014 általános iskolai kategória:

1. Fehér Georgina
2. Pálfy Tímea
3. Vécsei Noémi

Legidősebb versenyző különdíja: 
Kis Miklós

Legfiatalabb versenyző különdí-
ja: Szabó Balázs

Minden résztvevőnek és díja-
zottnak ezúton is gratulálunk!

Községi asztalitenisz bajnokság
Csókako, 2014.03.02. - Helyszín: Kultúrotthon˝
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Végre itt a tavasz! Az enyhe tél 
a pénztárcánkat, az egyre erősödő 
Napsugarak és a zöldellő, viruló ter-
mészet pedig a lelkünket melengeti. 
A Barkócaberkenye ébren aludt 
ebben a hideg évszakban, ugrásra 
készen tartva szunnyadó rügyeit. 
Még a nemzeti ünnepünk sem tar-
togatott számára hideg meglepetést. 
Hiszen, mindenki kissé megbor-
zongva emlékszik vissza a tavalyi 
március 15-ére.

Pattannak tehát a rügyek, las-
sanként virágba borul a természet. 
Pattannak a mi kis barkócáink is! 
Az egyre népesedő kis csapatot már 
Sörédről érkező gyerekek is bővítik, 
akik szépen beilleszkedtek a régiek 
közé. Kicsit nosztalgikus érzés, 
hiszen már barátságok is szövődnek 
a szomszéd falu gyerekeivel. Mint 
régen, amikor még természetes volt, 
hogy a sörédi gyerkőcök csókakői 
iskolába jártak.

Ezek a kis barkócás emberpa-
lánták, számítógépeznek ugyan és 
természetesen beleillenek a mai 
modern gyerekek közé, de népzenét 
hallgatnak legalább heti egyszer és 
játék közben népdalokat énekelget-
nek! Már az oviban, akár öltözkö-
dés közben is! Ezek a kislányok 
szívesebben húznak szoknyát 
(no de nem minit!), a fiúk pedig 
egymásnak tanítják a csapásolá-
sokat a szünetekben. A fölnőttek 
számára újra a helyére kell tenni a 
dolgokat. Mit jelentet nőnek, vagy 
férfinak lenni? Mit jelent a viselet? 
A mi apróságaink már ezeknek az 
információknak a birtokában kezd-
hetik meg az életet. Aztán, hogy 
mit tesznek vele, rajtuk áll. Ők egy 
apró virágcsokor ebben a szürke 

világban. Egy színes, illatos vidám 
mezei virágcsokor!

Ahogy már az előző számban 
említettem, a nagy Barkócaberke-
nye nem pihent a télen sem. Most 
pedig különösen rákapcsolt! Az 
ágaink összébb hajoltak – sőt egyre 
több fonódik össze, reméljük egy 
életre – egyik ág tartja, segíti a 
másikat. Saját erőből nő, hajt és 
levelet, majd virágot bont ez a 
berkenye. Fruzsi hihetetlen fürge-
sége, tudása, türelme 
és szeretete lengi be a 
próbáinkat. Nincs la-
zsálás, nincs pihenés, 
de továbbra is van 
nevetés, bohóckodás 
és sok-sok ismétlés, 
hogy jobban rögzül-
jön minden lépés. 
(De ha így folytatom, 
rímelni fog minden 
kép és jön majd a 
lecseszés, hogy ez 
nem egy cikk, hanem 
verselés) Hogy ne veszítsem gon-
dolatom fonalát, igen, nagyon sze-
retjük Fruzsinát! 

Fellépéseink voltak, vannak és 
reméljük lesznek is, mi pedig igen 
sokat dolgozunk azon, hogy mind 
feljebb léphessünk a tudás létráján. 
Nem készülünk a tévébe, és nem 
is akarjuk felvenni a versenyt más 
tánccsoportokkal! Mi egyszerűen 
csak szeretjük a magyar néptán-
cot, a népzenét és egymást (milyen 
egyszerű is volna így a világ...). 

Az álmaink lassanként valóra 
válnak, hiszen a kis barkóca hajtá-
sunk lassan fácskává cseperedik, 
azzal pedig, hogy újabb hajtást 
növesztünk egy zenekar képében, 

valóban egy nagy álmunk teljesül. 
A Barkócaberkenye band (a név 
még szavazás alatt áll!) egyre szor-
galmasabb és ez az apró rügy igen 
hamar termést is hoz! Hát, nem 
minden tánccsoport rendelkezik sa-
ját zenekarral... sőt! 

Közeleg a húsvét, nyílik a ter-
mészet, zöldül a vetés, érnek a 
borok, mindenkinek és mindennek 
hevesebben ver a szíve, jön a nyu-
szi a kicsikhez, a locsolók pedig a 

lányokhoz igyekeznek. Hogy ezt a 
hangulatot még fokozzuk, a Barkó-
caberkenye ismét táncba hívja az 
érdeklődőket. 

Fergeteges, kitűnő hangu-
latú táncházat rendezünk Húsvét 
vasárnapján! Zenével, tánccal, 
tombolával, pogácsával(!)és min-
den földi jóval. Hogy véget vessünk 
a böjtnek, hogy megadjuk a kezdő 
hangulatot a locsoláshoz és hogy 
megmaradjon a jókedvünk! Aki 
hallja, adja át s terjedjen szájról 
szájra, mint a néphagyomány!

Mindenkit szeretettel vár a ren-
dező Barkócaberkenye egyesület!

ErdődiOrsolya
a tánccsoport firkásza

Barkóca-híradó
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Márciusi programok a Mesevár Óvodában
(a teljesség igénye nélkül)

Nagy várakozás előzte meg az 
idei évben a nagycsoportosok tíz-
próbáját, hiszen a rendezés jogát a 
csókakői óvoda kapta meg. 

Tizenegy óvodással indultunk el 
meghódítani a Wekerle szabadidő 
központot, ahol játékos helyzetekbe 
bújtatott ügyességi feladatok várták 

a kistérség tíz óvodájának nagycso-
portosait. 

A Váralja Varroda által készített 
kendőkkel a nyakunkban ( köszön-
jük!), tarisznyánkban a szülők ha-
muban sült muffinjaival indultunk 
útnak.

A bemelegítő tánc, ami ovisaink-
nak azóta is kedvence, nagy sikert 
aratott. Ezek után nem ütközött ne-
hézségbe leküzdeni az akadályokat: 
bevettük a csákberényiek várát, 
átgázoltunk a mocsáron, futottunk 
akadálypályán és tojást talicskáz-

tunk. A feladatok teljesítéséért min-
den állomáson ajándékot kaptak a 
gyerekek, így majdnem olyan púpos 
táskával jöttünk haza, mint ahogyan 
mentünk.

Alig szusszanhattunk egy párat 
a megmérettetés után, máris táncba 
hívogató tavaszköszöntő mulatozás-

ra nyílt lehetőség az óvodában. Ven-
dégünk volt Gula Miklós táncpe-
dagógus és hű kísérője Varró János, 
akik zenével, tánccal fergeteges 
jókedvet varázsoltak óvodánkba. 
A gyerekek nem hazudtolták meg 
táncos előéletüket, ismerős és is-
meretlen dallamkra egyaránt lel-
kesen ropták.

Alkalmuk volt a gyerekeknek 
megismerkedni a kecskedudával, 
tekerővel, citerával, köcsögdudával, 
majd az azok által megszólaltatott 
dallamokra táncolhattak, játszhat-

tak, hívogathatták a tavaszt. Életünk 
az óvodában azonban nem csak mu-
latozásból áll, egy teljes hetet szán-
tunk „vizes” témák megbeszélésére, 
feldolgozására. Meggyőződésünk, 
hogy a természettudatos gon-
dolkodás magvait gyerekkorban 
kell elvetni, ennek szellemében zaj-

lanak a zöld tartalmú 
ünnepek csoportja-
inkban.

A víz világnap-
jához (március 22.) 
kapcsolódva beszél-
gettünk vizeink 
fontosságáról, vé-
delméről, takarékos-
ságról. Kollázs-kép-
pel jelenítettük meg 
vizeink élővilágát, 
rácsodálkozva annak 
gazdagságára, szép-
ségére, értékeire.

A környék adott-
ságai is remek le-
hetőségeket terem-
tenek arra, hogy az 
ismereteket ne csak 
szavakban gyűjtö-
gessék a gyerekek, 

hanem személyesen is megtapasz-
talhassák.

Célunk, hogy óvodásaink minél 
több színes és tartalmas program 
részesei lehessenek, amihez az adó 
1 %-val bárki hozzájárulhat:

CSÓKAKŐI MESEVÁR 
ÓVODÁÉRT KÖZHASZNÚ 

ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18503302-1-07

Szakács Zsuzsi
Óvónő
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Március hónap is tartalmasan telt 
el iskolánk életében, programok-
ból ismét nem volt hiány. A Vértes 
Erdő Zrt. jóvoltából vadetetésen 
vettek részt az osztályok a Császári 
Vadasparkban, mely nagy élmény 
volt a gyerekek számára. Március 
14-én 17 órakor műsorral, fáklyás 
felvonulással, emléktábla avatással 
emlékeztünk az 1848-49-es Szabad-
ságharcra. A műsorban részt vettek 
a színjátszó szakkörösök, ének-
karosok és az 5. osztályos néptán-
cosok, felkészítő tanárok: Lakiné 
Marika, Steiner Lajosné és Bognár 
Katalin.

Március 21-én részt vettünk 
a Madarak és Fák Napja Orszá-
gos verseny területi fordulóján, 
Csákváron a Geszner- házban, ahol 
4. helyezést értek el tanulóink (Sza-
tzger Martin 6.o., Fehér Georgina 
7.o., Varga Mátyás 8.o.). Iskolánk a 

részvételért 1 éves Természetbúvár 
előfi zetést kapott ajándékba. 

Március 26-én a Víz Világnapja 
alkalmából játékos vetélkedőket, 
fi lmvetítést és kézműves foglalko-
zást szerveztünk.

Március 27-én 3. osztályosaink 
Sárkeresztesen a Bársony István 
Általános Iskola által hirdetett 
„Mint a karikacsapás” elnevezésű 
versenyen mérhetik össze tudásukat 
a szólások és közmondások ismere-
tében. 

Intézményünk kiválasztásra 
került a TIMMS elnevezésű orszá-
gos mérésben matematikából és 
természettudományból. A 4. osztá-
lyosok március 21-én a 8. osztályo-
sok március 28-án írták meg a teszt-
füzeteket.

Az Oktatási Hivatal honlapján 
elérhetők lettek a tavalyi kompeten-
cia mérés eredményei, amin isko-

lánk ismét az országos átlag fölött 
teljesített.

Adott érték matematikából 6. 
évfolyamon országos: 1489, köz-
ségi iskolák:1436,helyi:1563.

8. évfolyamon országos: 1620, 
községi iskolák:1558, helyi:1683

Adott érték szövegértésből 6. 
évfolyamon országos: 1497, közsé-
gi iskolák:1428, helyi:1572

8. évfolyamon országos: 1555, 
községi iskolák:1493, helyi:1593

Április hónapban megkezdődik a 
hátsó udvar játékparkjának építése.

Köszönet a Luxemburgi Társa-
ságnak, hogy szép játékokat és 
konyhai eszközöket adományozott 
iskolánknak.

Mindenkinek Áldott Húsvéti 
Ünnepeket Kívánok!

Bócz Éva
Tagintézmény-vezető

Iskolaélet hírei

FELHÍVÁS
A Bodajki Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskola 2014/2015 Tanév   •    BEIRATKOZÁS

 Időpont: 2013. április 28. (hétfő)  8.00–18.00 óráig
  2014. április 29. (kedd)  8.00–18.00 óráig
  2014. április 30. (szerda)  8.00–18.00 óráig

Helyszín: Csókakő Petőfi  Sándor u. 5, Általános Iskola

Elérhetőségek: e- mail: csisk2@gmail.com Telefon: 22/583-016

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szüksé-
gesek:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány (lakcímkártya)

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás

• óvodai szakvélemény
• nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérett-
ségi szakértői vélemény

• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a 
Szakértői Bizottság véleménye

• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlá-
sára
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Az időben felfedezett melldaganat gyógyítható!

Mammográfiai vizsgálat
A mammográfiás szűrővizsgálat az Ön életét védi, egészségét szolgálja!

Ha Ön: NŐ, Csókakőn lakik és a 45. évét már betöltötte, de még nem múlt el 65 éves,
és az elmúlt két évben nem vett részt olyan vizsgálaton vagy beavatkozáson,

mely melldaganat szűrésével, kezelésével kapcsolatos,
akkor a MammAlba kft.által működtetett szűrőkamionra kap meghívólevelet .

Saját egészsége érdekében kérem, vegyen részt a mellrákszűrésen!
A melldaganat, ha időben felfedezik, gyógyítható! 

A műtét is kisebb, a kezelések is egyszerűbbek. Ha a daganatnak időt ad a halogatással,
sokkal több lesz a baj vele. Ha az Ön Édesanyja, Nagymamája kapott meghívót,

mondja el Neki, hogy még sokáig szüksége van rá, hogy félti az egészségét
és megnyugtatná, ha elvégeztetné a mellrákszűrést! Ha Önnek van olyan rokona, ismerőse,

aki kapott meghívót, de még nem vett részt a szűrésen, emlékeztesse rá! 

A szűrővizsgálat ingyenes. 
Információ munkaidőben: 06-20/456-4256

FM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. Szerv. Egészségfejlesztési Osztály

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A Csókakőn lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven belül nem vettek részt

mammográfiás vizsgálaton, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.

A vizsgálat időpontja: 2014. április 22 és 23-án
Rendelési idő: 9-15:30 óráig

A vizsgálat helye: Művelődési Ház előtt
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki behívólevéllel rendelkezik!

A szűrővizsgálat ingyenes és fájdalommentes.
A szűrővizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szűrőállomáshoz bizalommal. 

Információ és időpont módosítás: 06-20/456-4256

Őrizze meg egészségét, éljen a lehetőséggel!
Fejér Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
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Csókakoi Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
Kiadja: Csókakői Önkormányzat, 8074 Csókakő, Petőfi u. 3.  Telefon/fax: 22/422-001
Felelős kiadó: Fűrész György polgármester
Megjelenik: 450 példányban, 1997. óta
Kövessék figyelemmel a rendezvényeket, fényképeinket Csókakő Község Facebook oldalán,
valamint a www.csokako.hu internetcímen is olvashatják lapunkat.

˝

Elindult a bajnokság tavaszi szezonja
Jól kezdett a csókakői csa-

pat, eddig három megszerezhető 
győzelemből, hármat a fiúk meg-
szereztek. Tovább javította a hely-
zetünket, hogy Szabadbattyán 4 
pont büntetést kapott, így a listát 
ideiglenesen vezető riválisunk mö-
génk szorult. 

Megyei III. osztályú bajnokság 
2014. március 3. Sárszentmihály – 
Váralja SC Csókakő 1–2 (1–2)

Gólszerzők: Gurdon Gábor 10’ 
(Sárszentmihály) Máhr Dániel 12’, 
Lénárt Dániel 17’ (Csókakő) 

Remekül kezdte a csókakői csa-
pat a szezont. Az első fordulóban 
Sárszentmihályon rangadót játszot-
tunk. A 10. percben egy büntetőből 
előnyhöz jutott a mihályi alakulat. 
Nem sokat kellett várni a szépítésre, 
hiszen pár perc múlva Máhr Dániel 
25 méterről bomba gólt lőtt és ezzel 
kiegyenlítettünk. Azonban itt nem 
állt meg a csapat, s 5 perc elteltével 
Kadlecsik Péter szögletéből történő 
beadást követően Lénárt Dániel fe-
jelt a kapuba. A mérkőzés hátralévő 
részében küzdöttek a csapatok, de 
az eredmény már nem változott. 
Gratulálunk a csapatnak a jó telje-
sítményhez!

Megyei III. osztályú bajnokság 
2014. március 16. Tác-Csősz – 
Váralja SC Csókakő 0–2 (0–0)

Gólszerzők: Répási Tamás 52’, 
Szabó Szilárd 87’ (Csókakő) 

Szünettel folytatódott a baj-
nokság, majd újra idegenbe: Tácra 
vezetett az utunk. Sok sérülés mi-
att éppen ki tudtunk állni, így tizen-
egy játékos tudott elutazni. Viharos 
szélben kezdődött a mérkőzés, az 
első félidőben nem született gól. A 
második félidő elején Szabó Szi-
lárd pontos középre adását, Répási 
Tamás biztosan lőtte a hálóba, s ez-
zel megszereztük a vezetést. Több 
helyzetet kihagyott a csókakői csa-
pat, aztán a 87. percben Szabó Szi-
lárd 25 méterről, szabadrúgásból 
okos gólt lőtt, ezzel bebiztosítottuk 
a győzelmet.

Megyei III. osztályú bajnok-
ság 2014. március 23. Váralja SC 
Csókakő – Söréd SE 3–1 (2–1)

Gólszerzők: Répási Tamás 3’, 
Lénárt Dániel 31’, Jelena László 
73’ (Csókakő) Borkövi Norbert 27’ 
öngól Csókakő (Söréd)

A következő mérkőzésen, hazai 
pályán a Söréd csapatát fogadtuk. 
Az első idei hazai mérkőzés elején 
Jelena László kitűnő labdát adott 
Répási Tamásnak, aki a kapust kic-
selezve, a hálóba gurította a labdát. 
Még fél óra sem telt el, egy öngól 
segítségével egyenlített a sörédi 
csapat. A csapat azonban nem kes-
eredett emiatt neki és a félidő vége 

előtt Lénárt Dániel 30 méterről sza-
badrúgásból nagy gólt lőtt a sörédi 
kapuba. A második félidőben Sza-
bó Szilárd labdáját a kapus védte, 
de a kipattanóra érkezett Jelena 
László, és a hálóba jutatta a lab-
dát drukkereink nagy örömére. 
Ezzel a találattal el is döntötte a 
mérkőzést. Kemény mérkőzést ját-
szottunk, és sajnos nem sikerült 
elkerülni az újabb sérüléseket, így 
a végén kilenc csókakői játékossal 
fejeződőtt be a mérkőzés. Végig 
küzdöttük a mérkőzést, köszönjük a 
szurkolóknak a biztatást. Azonban 
ekkor még nem gondoltuk, hogy 
egy régi jó barátunk, volt játéko-
sunk, törzsszurkolónk már többé 
nem jön ki egyesületének, egykori 
csapatának drukkolni...

A sok öröm mellett, szomorúság 
is vegyült az egyesületünk éle-
tébe. Zsolnai László (1960–2014) 
egyesületünk egykori játékosa, csa-
patkapitánya, szakosztályvezetője 
(1978–1984), elnökségi tagja 
(1975–1984) a Téli Kupa mega-
lapítója (1978), 2014. március 
23-án váratlanul elhunyt. Emlékét 
egyesületünk megőrzi. A családnak 
ezúton is őszinte részvétünket fe-
jezzük ki! Laci, nyugodj békében!

Csókakő, 2014. március 24.
Fűrész György




