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2016. június, XX. évfolyam 6. szám

Önkormányzati Hírek
Május 7-én sikeresen megrendeztük a Tavaszköszöntő Majálisunkat. Az időjárás nem volt
kegyes hozzánk, ám megkímélt
bennünket, így minden program a
11-es rúgó verseny kivételével sikeresen lezajlott, és a Viking bulit
is sikerült kint megtartani.
A civil szervezeteink is biztosítottak a rendezvényen programokat, ezzel is támogatva a
rendezvényt: a Barkócaberkenye
Néptánccsoport, a Nyugdíjas
Klub, a Váralja SC Csókakő, a
Mesevár Óvoda, a Csókakői Általános Iskola is kivette a részét
a színpadi és a pályán lévő programokból. Ezek ingyenes rendezvények voltak. A főzőversenyen
15 civilszervezet, csapat vett
részt, 14 bográcsot neveztek be,

és összesen 18 bográcsban főzték
a csapatok az ebédnek valót. A
Szent Donát Borrend a bormustrák és a borverseny borait elhozta
a rendezvényre, amit a közönség
ingyen megkóstolhatott. A csapatok, a civilszervezetek az ételt,
italt maguk ﬁnanszírozták, köszönjük támogató hozzáállásukat.
A főzőversenyt a Nő Klub csapata nyerte meg a többiek a második
helyezést érték el. A résztvevő
csapatok a következők voltak: Nő
Klub, Visegrádi Vitézek, Luxemburgi Baráti Társaság, Nyugdíjas
Klub és Várbarátok Társasága,
Csókakői Polgárőrség, Csókakői
Önkéntes Tűzoltóság, Barkócaberkenye Néptánccsoport, Szent
Donát Borrend, Vértesalja Gyermekei, Levi Csapata, Haászok az
Ászok, Csókakői Idősek Otthona,
Móroczok a Királyok, Csókakői

Általános Iskola Szülői Munka
Közössége.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelem, és a polgári védelem
Csókakőn tartotta az önkéntes
védelmi csoportok felszerelését és elméleti oktatását. Nagy
megtiszteltetés és elismerés volt
a számunkra, hogy Majálisunkat
választották helyszínül, támogatva ezzel is rendezvényünket.
A megyei vezetésnek is alkalma
nyílt megismerni a helyi létesítményünket, illetve a helyi tűzoltóság aktív résztvevőit.
Minden segítőnek, támogatónak és résztvevőnek ezúton is
köszönjük az önzetlen segítséget,
és a tisztes helytállást. Remélem
jövőre is számíthatunk az aktív
részvételre.
Csókakő, 2016. május 23.
Fűrész György polgármester
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GÉMESI JÓZSEFRE EMLÉKEZÜNK

Gémesi József 1945. szeptember 5-én született Simontornyán.
Szülei – egyetlen gyermekükkel
– 1956-ban elhagyták az országot. A ma is élő 96 éves édesanyja
szerint soha nem tudta megszokni
az idegenbeliséget, mindig haza
vágyott Magyarországra. Ez a vágya a 90-es évek elején teljesült,
amikor nyugdíjazását követően
Csókakőre költözött.
Egy balesete miatti, idő előtti
nyugdíjaztatása után sűrűn haza
látogatott Magyarországra. Fejér
megyén belüli baráti kapcsolatai révén ismerte meg Csókakőt.
Csókakő már az első idelátogatását követően nagyon megragadta,
s ekkor már megfogalmazódott
benne, hogy ebben a festői szépségű kis faluban megtalálta a végleges letelepedési lehetőséget.
Az 1990-es évek elején vette
meg Csókakőn a Kossuth Lajos
utca 94. szám alatti öreg házat,
amit szívét, lelkét beletéve, újjá
épített, a helyi mesteremberek
segítségével. Ez a hely nem csak
egyszerű élettérnek épült, hanem

a csókakői társadalmi élet egyik
központjává is vált. Számos társadalmi eseményt rendezett itt
meg Józsi barátunk, mint például
a Hefﬁngen Big Band nyári koncertjeit, vagy a Gémesi tóról történő lehalászást, de felajánlotta
abban az időben az Arany Hegyi
Idős Otthon lakóinak is, hogy a
tóra ingyen és bérmentve lejárhatnak horgászni. Szerette az állatokat, növényeket, virágokat. Talán
ennek a szeretetnek volt tulajdonítható, hogy az igényesen kialakított kertje mellé, egy különleges
baromﬁudvart épített, majd pedig később ﬁával létrehoztak egy
struccfarmot, ami igazán híressé
tette a birtokát.
Sosem felejthetjük el önzetlen segítségét, amit a község és
a falu lakói irányába megtett.
Józsi 1998-ig rendszeresen hozott személygépkocsijával, vagy
mikrobusszal adományokat, melyeket szétosztott. Erről az emberek általában nem tudnak. Már
1995-ben és 1996-ban foglalkoztatta egy testvér települési kapcsolat létrehozásának gondolata
luxemburgi lakóhelye Hefﬁngen
és Csókakő között. A kapcsolat szervezéséhez 1998-ban fogott hozzá, aminek meg is lett az
eredménye, hiszen ez a kapcsolat
1999. július 14-én aláírt polgármesteri együttműködési nyilatkozat, a Hefﬁngeni Csókakő Barátai Egyesület, majd a Csókakői
Hefﬁngen Baráti Társaság (csókakői köznyelvben: Luxemburgi
Társaság) megalakulása tetőzött
be. A két társaság között szintén
köttetett egy megállapodás, ami

tovább erősítette az együttműködést. Ettől az időponttól kezdve a
társaságok segítségével működik
a két település közötti testvér települési kapcsolat. Ez a kapcsolat
önkormányzati, kulturális, óvodai, általános iskolai, tűzoltósági
fejlesztések, adományok formájában Csókakő fejlesztéséhez,
jobbá, szebbé tételéhez nagyban
hozzájárult. A kapcsolat révén
számos csókakői gyermek, felnőtt
jutott ki Luxemburgba, és ide is
számos hefﬁngeni gyermek, felnőtt érkezett. Józsi elévülhetetlen
érdemeket szerzett a kapcsolat
létrehozásában, ami nem csak
hivatalos, hanem számos magán,
emberi, baráti kapcsolatot is létrehozott az itt élők és az ottaniak között. Talán ez a legnagyobb
eredménye a kapcsolatnak, amire
Józsi igazán büszke lehetett.
A község iránt mindig elkötelezett volt, ciklusokon átívelő
támogatására,
hovatartozástól,
pártállástól függetlenül, minden
polgármester, képviselő-testület
számíthatott. Támogatta, a Váralja SC Csókakő futball csapatát, a Téli Kupa csapatait, magát
a Téli Kupát is. A Szent Donát
Napi Búcsúkor rendezett szombati koncertjei is emlékezetesek
maradnak, akárcsak a Csókakői
Caritas-szal együttműködve létrehozott Halszálka Fesztivál, amit
az októberi lehalászásnak lett az
adománygyűjtő akciója. A szüreti felvonulásoknál is mindig jelen
volt, a szomszédaival együttműködve a háza előtti téren fogadta a
felvonulókat. Szeretett részt venni
a maga módján a közösségi élet-
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ben, igyekezett támogatni rendezvényeinket, eseményeinket. Aztán a tavalyi évben már láthatóak
voltak nála a visszahúzódás jelei,
nem beszélt róla, nem panaszkodott, hogy miért van egyre többet
távol, és miért marad távol a közösségi élettől. Ma már tudjuk,
hogy az egyre jobban elhatalmasodó betegség volt az oka a távolmaradásának.
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Az elmúlt év nyarán jelentkező
rákkal már nem tudott megbirkózni. A Csókakői Várjátékok után
szeptemberben egy rosszullétet
követően az idősebbik ﬁa vitte
vissza luxemburgi gyógykezelésre. Szomszédainak, barátainak tett
ígérete szerint az idei tavasszal a
gyógykezelés után szeretett volna
visszatérni csókakői otthonába.
Sajnos ez a kívánsága már nem

teljesülhetett, mivel 2016. március 11-én Luxemburgban kórházi
ágyában érte a halál.
A kívánsága szerint, 2016. június 8-án szerdán 15 óra 30 perckor a Csókakői Temetőben helyezik hamvait örök nyugalomra
Nyugodjék békében!
Csókakő, 2016. május 30.
Révay Gyula és
Fűrész György polgármester

CSÓKAKOI MAGYAR KIRÁLYI CSENDORSÉG
Ebben a cikkben az 1945. május 9-én 71 évvel ezelőtt megszüntetett CSÓKAKŐI Magyar
Királyi Csendőr(ség) Őrs rövid
kutatási utolsó személyi és területi (1943-1945) évi szervezésének
és működésének igaz történetét,
szeretném közre adni. Szeretnénk
továbbá emléket állítani azoknak
a csókakői kötődésű csendőröknek is, akik az életük kockáztatása árán is hűek maradtak a hazájukhoz, és szolgálatuk alatt a
rendvédelmet és a haza védelmét
is szolgálták. Ez igaz történet,
igaz emberekről, és támpont a helyi történészek részére is!
Meg kell jegyezni, hogy
CSÓKAKŐN, Magyar Királyi
Csendőrség mindig is működött
1881. évtől e magalakulásától,
létrejöttétől fogva! A Csendőrőrs
1881-ben alakul meg, és hivatalosan 1882. január 1-én indul a
Csendőrség működése Csókakőn
is. A csendőrökről azt is tudni
kell, hogy saját szülőföldjén nem
szolgálhatott, rokoni kapcsolatban nem állhatott a szolgálati területén élőkkel. Így biztosították
a csendőr független ítélőképességét. A csendőrök, csak katonai
szolgálat után jelentkezhettek

csendőrnek, és nagyon kemény ﬁzikai illetve komoly elméleti szaktudás megszerzése és bizonyítása
után válhattak a katonailag szervezett őrtestület tagjává. Csak e
többszöri szükséges átszervezések folyamán, mindig más csendőrparancsnokságok, kerületek és
körzetek alárendeltségében, de
mindig jól teljesítve közbiztonsági feladatát. Az 1881. évi III.
törvénycikk értelmében, majd
azt követően 1925-től a 220. 254/
VI. b. – 1924. BM közrendelettel,
véglegesen, 1945. évig. A Székesfehérvári II. Csendőr Kerület
közvetlen alárendeltségébe került, illetve tartozott és működött,

amikor megalakultak a Magyar
Királyi Csendőrőrsök, szakaszok,
szárnyak, osztályok, és a csendőrkerületek. Ezzel kiváló közbiztonságot teremtve Magyarországon, a Szent Korona országaiban!
CSÓKAKŐN is! A Csókakői
Magyar Királyi Csendőrség a
Tatai Csendőrszárny közvetett
alárendeltségében, 1945. évig,
amíg a háborús körülmények ezt
nekik megengedték működött. A
kutatásaink során Csókakőn négy
csendőrről van tudomásunk. Sopronnál 1920-tól 1921-ig szolgált
3 csókakői sorkatona, akik Héjjas
Iván és Prónay Pál különítményeivel érkeztek a térségbe.

Csókakői katonai csendőrök 1920 Sopron, Balról jobbra: Steiner József őrvezető,
Végh László tizedes, Bognár József tizedes.
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Az I. Világháború 1918-as befejezését követően Steiner József
őrvezető, Végh László tizedes és
Bognár József tizedes 1920-ban
kezdték meg katonai szolgálatukat Sopronban, majd néhány hét
után Ostenburg-Moravek Gyula
csendőr ezredes Csendőr Különítményébe szereltek fel, megtartva
katonai rangjukat. Fő feladatuk
a rendfenntartás volt a városban.
Részt vettek, az 1921-es soproni felkelésben, illetve a második
királypuccsban is. A sikertelen
királypuccs után leszerelték őket,
és 1921 decemberében hazatérhettek családjukhoz 6 év katonai
és csendőri szolgálat után. Fő katonai és csendőri érdemeik, hogy
teljesítve hazaﬁas kötelességüket. Sopront katonai és rendvédelmi szempontból megtartották
és megvédték. A háború befejezését követően sem szereltek le,
hanem ellenálltak a trianoni békediktátumnak, s nem fogadták el
a zűrzavaros politikai helyzetben
fellépő proletárdiktatúra hatalmát
sem.

A negyedik csendőr, akiről
tudomásunk van Takács Antal
csendőr őrmester. Katonai szolgálatát követően a Horthy-korszakban, a csendőrséget hivatásául választó Takács Antal a
Székesfehérvári II. Csendőrkerületben szolgált. A II. Világháború
után leszerelték, majd sokévnyi
fogság után civil foglalkozást választva Csókakőre nősült, és itt
élte le az életét.

Csendőr személyazonossági igazolvány

A Csendőrség szervezeti felépítése a következő volt, ahová a
Csókakői Csendőrőrs is betagozódott:

Takács Antal csendőr őrmester

A Székesfehérvári II. Magyar
Királyi Csendőrkerület utolsó
szervezése 1943-1945
A kerületi parancsnok: vitéz
Sellyey Vilmos csendőr ezredes
A kerületi parancsnok-helyettes: Pogány Ferenc csendőr ezredes A kerületi csendőrparancsnokságok közvetlenül alárendelt
alakulata volt: a 2. nyomozó alosztály, székesfehérvári székhely-

lyel. A kerületi parancsnokság alá
tartozott közvetlen alárendeltséggel, a Székesfehérvári Csendőrosztály is:
A Székesfehérvári Csendőrosztály. Honthy Károly csendőr
alezredes parancsnokságával. Két
csendőrszárny tartozott az alárendeltségébe: a székesfehérvári és a
tatai.
A Székesfehérvári Csendőrszárny. Bakó László csendőr főhadnagy parancsnokságával, két
csendőrszakasszal.
A Tatai Csendőrszárny. Tánczos Ferenc csendőr százados parancsnokságával, három csendőrszakasszal.
1. számú Csendőrszakasz Tata.
Csendőrparancsnok Pethő Lajos
csendőr alhadnagy. Az ő közvetlen parancsnoksága alá, a következő csendőrkörzetek tartoztak.
Tatai Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Ruzsa János csendőr
főtörzsőrmester. Itt 17 fő gyalogos csendőr szolgált.
Tarjáni Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Molnár Pál csendőr
főtörzsőrmester. Itt 7 fő gyalogos
csendőr szolgált.
Szomori Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Halmos István I.
csendőr főtörzsőrmester. Itt 6 fő
gyalogos csendőr szolgált.
Tatabányai
Csendőrkörzet:
Őrsparancsnok: Halmos József
csendőr főtörzsőrmester. Itt 14 fő
gyalogos csendőr szolgált.
Felsőgallai
Csendőrkörzet:
Őrsparancsnok: Szabó Mihály
csendőr alhadnagy. Itt 14 fő gyalogos csendőr szolgált.
Bánhidai Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Iker Gyula csendőr
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főtörzsőrmester. Itt 12 fő gyalogos csendőr szolgált.
Oroszlányi
Csendőrkörzet:
Őrsparancsnok: Molnár József
I. csendőr főtörzsőrmester. Itt 8
gyalogos csendőr szolgált.
2. számú Csendőrszakasz Tata.
Csendőrparancsnok Horváth Kálmán Lajos csendőr alhadnagy
Váli Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Kövesdi Gábor csendőr főtörzsőrmester. Itt 9 fő gyalogos csendőr szolgált.
Alcsútdobozi Csendőrkörzet:
Őrsparancsnok: nemes Sápy Imre
csendőr főtörzsőrmester. Itt 10 fő
gyalogos csendőr szolgált.
Bicskei Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Borza Sándor csendőr főtörzsőrmester. Itt 15 fő gyalogos csendőr szolgált.
Sóskúti Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Szabó Sándor VIII.
József csendőr alhadnagy. Itt 10
fő gyalogos csendőr szolgált.
Martonvásári Csendőrkörzet:
Őrsparancsnok: Horváth József
csendőr főtörzsőrmester. Itt 10 fő
gyalogos csendőr szolgált.
Pázmándi Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Gál József csendőr
főtörzsőrmester. Itt 6 fő gyalogos
csendőr szolgált.
Tárnoki Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Pogrányi József
csendőr főtörzsőrmester. Itt 7 fő
gyalogos csendőr szolgált.
3. számú Csendőrszakasz Tata:
Csendőrparancsnok vitéz Kiss
István csendőr alhadnagy. Csókakő a 3. számú Tatai Csendőrszakaszhoz tartozott. Ennek alárendeltségébe a következő körzetek
tartoztak:
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Móri Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Szigeti József csendőr
főtörzsőrmester. Itt 15 fő gyalogos csendőr szolgált.
Bodajki Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Varga József csendőr
főtörzsőrmester. Itt 9 fő gyalogos
csendőr szolgált.
Csákberényi Csendőrkörzet:
Őrsparancsnok: Mohácsi Lajos csendőr főtörzsőrmester. Itt
8 fő gyalogos csendőr szolgált.
Ide tartoztak a következő települések: Csákberény, Csókakő,
Gánt (Kápolnapuszta, Kőhányáspuszta, Vérteskozma is Gánthoz
tartozik.) Magyaralmás. Ezeken
a településeken őrskörletek működtek. (Csókakőn is volt egy
Csendőrőrs. Az egykori Csendőrőrs épülete a későbbi Orvosi
Rendelő épülete volt a Kossuth
Lajos utcában. Ez az épület ma
már magántulajdon, mivel az
Orvosi Rendelőt innen kiköltöztették és az 1990-es évek második
felében az önkormányzat eladta
az épületet.)
Csákvári Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Tóth Ferenc csendőr
főtörzsőrmester. Itt 8 fő gyalogos
csendőr szolgált.
Sárkeresztesi
Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Kállai Imre
csendőr főtörzsőrmester. Itt 6 fő
gyalogos csendőr szolgált.
Inotai Csendőrkörzet: Őrsparancsnok: Pintér Miklós csendőr
főtörzsőrmester. Itt 9 fő gyalogos
csendőr szolgált.
A Székesfehérvári II. Magyar
Királyi Csendőrkerülethez tartozott még közvetlen alárendeltséggel: A Győri Csendőrosztály. A
Győri Csendőrszárny. Az Eszter-

gomi Csendőrszárny. A Komáromi Csendőrosztály. A Komáromi
Csendőrszárny. Az Érsekújvári
Csendőrszárny. A Lévai Csendőrszárny. A Tatai Csendőr Gyalog
Század. A Szabadbattyáni Csendőr Század, és a Győri Csendőr
Század.
Csókakőn szolgálatot teljesítő
csendőrök tehát a tatai 3. Csendőrszakaszhoz tartoztak, Mohácsi
Lajos csendőr főtörzsőrmester
irányítása alatt tevékenykedtek és
teljesítették kiválóan a közbiztonsági feladataikat. A Magyar Királyi Csendőrség és a Csókakői
Csendőrőrs 1882. január 1-én
kezdte meg működését Csókakőn.
A Magyar Királyi Csendőrség és
a Csókakői Csendőrőrs és 1945.
évig, azaz 1945. május 9-ig működött. Mivel a Magyar Királyi
Csendőrség egy katonailag szervezett őrtestület volt, ezért a parancsvégrehajtását 100%-osnak
kell tekintenünk. A II. Világháború végén a Csendőrséget a
zsidóság deportálásának végrehajtása miatt bűnbakká kiáltották
ki, annak ellenére, hogy a csendőrök a parancsot nem tagadhatták
meg. Emiatt az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 márciusában
hozott 1.690/1945 M.E. számú
rendeletével megszüntette és feloszlatta a Magyar Királyi Csendőrséget, eszközeit és minden jogkörét a Magyar Államrendőrség
vette át.
Remélem, hogy ez a kutatott csendőr anyag a helyi történészek számára is nyújt kiváló
tényanyagokat, és ezt az anyagot
használják fel jó helyen és jó cél
érdekében!
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Meg kell még jegyeznem,
hogy a kutatások folyamán felmerült Csendőrszakaszok, nem
egy katonailag szervezett alegységet jelentenek, (X-fős), hanem
egy pontosan meghatározott és
körülhatároltabb a csendőrök által ellenőrzött területi egységet
jelentett, amelynek része volt a
Csendőrőrs körleteknek.
Továbbá a könyvünk kemény
borítója nem piros színű, hanem
buzér vörös, mert a Magyar Királyi Csendőrség paroli (hajtóka) alapszíne buzér vörös volt,

olaj zöld színű szegélyekkel, és
aranyszínű paszományokkal, valamint aranyszínű csillagokkal,
volt díszítve, és mi ezt a hagyományt akartuk követni a megjelent könyvvel kapcsolatban is.
A Magyar Királyi Csendőrség
és a Szombathelyi III. Csendőrkerület Igaz Története 1867-1945
a Csókakői Könyvtárban elérhető, aki bővebb információval szeretne rendelkezni e témakörben,
annak ajánlom ﬁgyelmébe a Csókakői Könyvtár szolgáltatásában,
kikölcsönözhető.

Forrás:
• a Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve ötvenkettedik évfolyam 1944.
141-144. 151. oldal
• Csapó Csaba – A Magyar Királyi Csendőrség Története –
1881-1914
• Kocsis Tibor és ifj. Kocsis Tibor Krisztián: A Magyar Királyi
Csendőrség és a Szombathelyi
III. Csendőrkerület Igaz Története
1867-1945 25-31 oldal.

Szombathely, 2016. május 9.
Kocsis Tibor sk.
író és szerkesztő

ISKOLA ÉLET HÍREI
Ökoiskola keretében részt vettünk az országos Te szedd mozgalomban.
Május 2-án májfát állítottunk
az iskola udvarában, az alsó tagozatosok örömmel díszítették fel
szalagjaikkal.
Műsorral kedveskedtünk az
Idősotthonban élő anyukáknak,
nagymamáknak.
Május 3-án közös színházlátogatáson vettünk részt, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban,
ahol megtekintettük az Abigél
című musicalt.
Május 5-én a Kézmosás Világnapján ﬁlmvetítést láthattak a
helyes kézmosásról, amelyet gyakorlatban is elsajátítottak.
Május 6-án Lojt Sándor
szervezésében társadalmi munkát
végeztek az Alcoa munkatársai
iskolánkban, lefestették az udvaron lévő padokat, kiülőket.
Köszönjük Lojt Sándor segítségét,

melynek köszönhetően 3000 dollár támogatást kap iskolánk az
Alcoa amerikai gyártól.
Tankerület útján tanulóink
ebben a tanévben is részesültek
iskola- gyümölcs programban,
melynek zárásaként többféle
zöldség- és gyümölcskóstoláson
vettek részt.
Május 7-én a Majális keretében megszerveztük a családi
napot és a harcitúrát. Délután tanulóink műsorukkal színesítették
a programot. Köszönöm a Szülői
Szervezetnek, hogy ﬁnom ebéddel vendégelték meg a gyerekeket. A harcitúra eredménye: alsó
tagozatban 3. osztály, felső tagozatban a 6. osztály 1. helyezést ért
el, őket tortával jutalmaztuk. Gratulálunk a szép teljesítményükért!
Köszönöm a kollegák munkáját!
Május 10-én intézményi ellenőrzés volt iskolánkban, ahol
pozitíz elbírálásban, dicséretben
részesültünk.

Diákjaink az Erkel Színházban a Varázsfuvola című
operát nézték meg. Köszönjük a Csókakői Általános
Iskoláért Alapítványnak, hogy
támogatásukkal eljuthattunk a
székesfehérvári és a budapesti
előadásra.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Ábele Mártonné Emi
néninek az eddig végzett kiváló
munkájáért, valamint köszönet
a leköszönő tagoknak Preszter
Györgynének és Sáfár Melindának. Megalakult az új kuratórium, melynek elnöke Steiner
Lajosné, titkár Szabó Zsoltné, tagok: Bognár Gáborné, Palocsainé
Fűrész Éva, Molnárné Bognár
Mónika. Munkájukhoz sok sikert
kívánunk!
Az újonnan alakult tűzoltó
szakkör sikeresen részt vett Velencén Pünkösdkor szervezett Megyei Tűzoltó versenyen, a gyerekek új élményekkel gazdagodtak.
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Május 18-án megtörtént a német idegen nyelvű kompetenciamérés a 6. 8. osztályban.
Május 19-én a 7. osztályos tanulók a Határtalanul pályázat keretében Szlovéniába kirándultak
és három csodálatos napot töltöttek el.
Május 25-én magyarból és
matematikából Országos Kompetenciamérésen vettünk részt a 6.
8. osztályosokkal. A mérés eredményét, 2017. márciusában hozzák nyilvánosságra.
Május 26-án a leendő elsős tanító nénivel látogatást tettünk az
óvodai nagycsoportosoknál, kis
ajándékkal kedveskedtünk az évzáró alkalmából.
Lehetőség nyílt az idei évben
is egyéni képek készítésére.
Megtörténtek az év végi osztálykirándulások:
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Alsó tagozatosok Bakonybél
és Zirc környékére látogattak.
5. osztály Gánton, Csákváron és
Tatán túrázott. 6. osztály a Sobri
Jóska Kalandparkba és Pápára
kirándult. A 7-8. osztály a MosoniDunán kenuzott. Tanulóink csodálatos élményekkel tértek haza.
Május 31-én az általános iskolások kitáncolták a falu májfáját.
***

Április hónap tanulói:
1. osztály Braun Borbála
2. osztály Magda Milán
3. osztály Varga Jonatán
4. osztály király Eszter
5. osztály Varga Barnabás
6. osztály Szabó Balázs
7. osztály Lóderer Dorka
8. osztály Szatzger Martin
Hónap osztálya:
a 3. és az 5. osztály

Tisztasági verseny
győztese:
a 4. és 7. osztály
***

A tanév 2016. június 15-ig tart.
2016. június 17. péntek 17
órakor tartjuk a ballagást és az
évzárót.
2016. június 20-25-ig lehetőség nyílik arra, hogy tanulóink
napközis táborban vegyenek részt
az iskolában, várjuk jelentkezésüket.
Az idei évben is nyertünk Erzsébet- tábort, három turnusban
nyaralhatnak tanulóink Zánkán.
Az elkövetkezendő napokra
kitartást kívánok kollegáimnak és
tanulóinknak!
Bócz Éva
Tagintézmény- vezető

RABSIC TÖRTÉNET CSÓKAKOROL
Az eset 1938-ban történt, Müller József és idős Právetz Antal
uradalmi erdőőrök a Csókakő feletti erdőben védszolgálatot láttak
el, amikor közelükből lövést
hallottak.
A lövés eredetét kutatva két
orvvadászra bukkantak egy elejtett szarvastehén mellett. Az
egyik orvvadász a nála lévő fegyverrel azonnal tüzelni kezdett
az erdőőrökre, akik ezt fa mögé
húzódva viszonozták. Több lövés eldördült, végül az orvvadászok elszaladtak. Egyikükben

felismerték a közismert csókakői
rabsic-t. Sürgősen lementek az
elöljáróságra és már csendőrrel
együtt a lakásán megtalálták a
fegyvert, és egy korábban elejtett
szarvas maradványait is.
Mindkét orvvadász börtönbüntetést kapott. Ilyen és ehhez hasonló történeteket mutat be jelenleg a Gróf Merán
Fülöp Vadászati és Erdészeti
Múzeum Csákberényben. Nem
csak történeteket, hanem az
orvvadászat gyakorlati eszközeit
is megtekinthetik a látogatók

a kiállítási teremben. Az orvvadászatról
szóló
kiállítás
jelenleg is látogatható a múzeumban, mindenkit szeretettel várunk!
Honlapcím:
www.meranmuzeum.hu

Csákberény, 2016. május 2.
Gróf Merán Fülöp
Vadászati és Erdészeti MÚEZUM
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VADÁSZPARADICSOM A VÉRTESBEN
Ifjabb Merán Fülöp, a számos
nemzetközi kitüntetéssel elismert
vadászíró 1926. december 12-én
született a vértesi Csákberényben, a Merán gróﬁ család negyedik gyermekeként.
A Lamberg-Merán Uradalom
nemzedékeken át híres volt az
erdő- és vadgazdálkodás, illetve
a vadászati kultúra magas színvonaláról, amely egy életre meghatározó élményt jelentett az ifjú
vadász és későbbi író számára is.
A II. Világháború végén a teljes család menekülni kényszerült
a megszálló szovjet csapatok elől,
majd 1948-ban a kiépülő rezsim
üldöztetése miatt Ferenc bátyjával döntöttek a végleges távozás
mellett. A nehéz szívvel hátrahagyott szülőföld után Grazban telepedett le, ahol létrehozta, majd
40 évig vezette az eggenbergi
vadászkastélyban a munkássága
révén európai hírűvé vált vadászati múzeumot. Sorra jelentek
meg 1974-től a vadászati témájú
könyvei, melyek komoly sikert
arattak német nyelvterületen, de

magyarul csak a rendszerváltást
követően jelenhettek meg.
A Vértesi Erdő Zrt. kiemelt
feladatának tartja a Vérteshez
kötődő szellemi és kulturális értékek megőrzését és ápolását.
Ennek keretében 2014-ben került átadásra a szerző édesapjáról elnevezett Gróf Merán Fülöp
Vadászati és Erdészeti Múzeum
Csákberényben, illetve indult útjára az a kezdeményezés, melynek eredményeképp Ifjabb Merán
Fülöp magyar nyelven megjelent
köteteinek vértesi vonatkozású
fejezeteit bocsátja egy könyvben
az olvasóközönség elé.
A könyv szerzője nem csak
szenvedélyes vadász, a természet
és a vértesi táj olthatatlan szerelmese, hanem egyben a XX. század történelmének éles szemű és
hiteles krónikása is, így írásai a
vadászok mellett a szélesebb közönség érdeklődésére is számot
tarthatnak.
A csókakőiek is jelentős vadászhagyományokkal büszkélkedhetnek, s ez a könyv a Csó-

kakői Községi Könyvtárban ma
már megtalálható és kikölcsönözhető. Bízunk benne, hogy
ez a könyv közérdeklődésre fog
számot tartani. Aki esetleg, ezt a
jelentős helytörténeti és vadászati könyvet a saját könyvtárának
részeként szeretné látni, annak
lehetősége van a Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumban, Csákberényben megvásárolni. A könyv ára: 4000 Ft/db, a
múzeum nyitvatartási ideje: hétfő
szünnap, kedd-péntek 10-15 óráig, szombat 10-16 óráig, vasárnap legalább 10 fős csoportok
számára, előzetes bejelentkezés
alapján 10-16 óráig. A múzeum
belépési díjai: felnőttjegy 600
Ft/fő, nyugdíjas/diák: 300 Ft/fő,
családi jegy 2 felnőtt + 2 gyerek
1200 Ft, csoportos belépő 300 Ft/
fő, csákberényi lakosoknak egységesen 50 Ft/fő a belépőjegy
ára. Mindenkit szeretettel várunk
múzeumunkba! Honlapunk címe:
www.meranmuzeum.hu
Csákberény, 2016. május 2.
Právetz Antal

EGYHÁZI HÍREK
„A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a
Szentlélek egyesítő ereje legyen
mindnyájatokkal!”
2 Kor 13, 13
Május 29-én lesz Úrnapja az
Oltáriszentség ünnepe. Az idei
évben is szeretnénk, hogy min-

den plébániatemplomban ünnepélyes körmenetet végezzünk az
Oltáriszentséggel. Ehhez szükséges 4 sátor (kis-oltár) felállítása, amik a templomon kívül helyezkednek el. (Rossz idő esetén
a templomban szentségimádást
tartunk!) Felkértük a képviselőtestület tagjait, és minden segítő

embert, hogy szervezzék meg a
sátrak felállítását, illetve a díszítést. A gyermekeknek készítsünk
virágszirmokat kis kosárba, hogy
tudják a Szentség előtt szórni. A
körmenetek miatt a fél 10 órai és
a 11 órai liturgiák kezdési időpontjai kissé tolódhatnak, amiért
előre is elnézést kérünk.
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Hálásan köszönjük a múlt vasárnapi - a bodajki kegytemplom
bútorzatának felújítására adott adományaikat. Isten ﬁzesse meg
adakozásukat!
Örömmel adunk hírt arról,
hogy Spányi Antal megyéspüspök urat Fejér megye díszpolgárává választotta a megyei közgyűlés. Gratulálunk Püspök atyának,
életére, munkájára Isten bőséges
áldását kérve! Egyben Püspök
atya kérését tolmácsolva kérjük
híveinket, közösségeinket, hogy
most különösen is imádkozzanak
papi és szerzetesi hivatásokért,
tekintettel, hogy június hónapban
lesz a papszentelés és a kispapfelvétel.
Liturgikus elmélkedés
Szent Atanáz püspök leveleiből
(Ep. 1 ad Serapionem, 28-30:
PG 26, 594-595. 599)
Fény, ragyogás, kegyelem a
Szentháromságban és a Szentháromságból
Sohasem volt haszontalan
a régi hagyomány, a katolikus
Egyház hitének és tanításának
kutatása, tudniillik amit az Úr átadott, az apostolok hirdettek, és
az atyák pedig megőriztek. Ezen
alapszik ugyanis az Egyház, s ha
valaki ettől eltávolodik, már nem
lehet keresztény, és nem is nevezhető többé semmilyen jogcímen
kereszténynek Így tehát a Háromság szent és tökéletes, s az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben
ismerjük meg. Semmi idegen
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vagy kívülről származó dolog
nincs benne, és nincs összetéve
teremtőből és teremtett dologból,
hanem az övé a mindent teremtő
és létrehozó erő. Természete egy
és önmagával azonos, és tevékenysége is egy. Az Atya ugyanis mindent az Ige által a Szentlélekben cselekszik, s ily módon
megmarad a Szentháromság
egysége. Az Egyház így hirdeti az
egy Istent, aki mindennek fölötte
áll, mindent áthat, és mindenben
benne van (Ef 4, 6). Mindennek fölötte áll, mint Atya, azaz
eredete és forrása mindennek;
mindent áthat, mégpedig az Ige
által; s végül mindenben benne van: a Szentlélekben. Szent
Pál, amikor a lelki dolgokról ír a
korintusiaknak, mindent az Atyaistenre, mint Főre vezet vissza a
következő módon: A lelki adományok különfélék, a Lélek azonban
ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék
a jelek is, de Isten, aki mindenben
mindent végbevisz, ugyanaz (1
Kor 12, 4-6). Amit a Szentlélek kinek-kinek kioszt, azt az Atya adja
az Ige által. Hiszen ami az Atyáé,
mindaz a Fiú tulajdona is; ezért
mindaz, amit a Fiú a Lélekben
ad, igazában az Atya ajándéka.
Ehhez hasonlóan, amikor a Lélek
bennünk van, az Ige is bennünk
van, akitől kaptuk a Lelket, s az
Igében az Atya is. Így válik valóra: Atyám és én hozzá megyünk,
és benne fogunk lakni (Jn 14, 23).
Ahol ugyanis fény van, ott van a
ragyogás is; ahol pedig a ragyogás van, ott van a hatása is, és
feltündököl a kegyelem. Szent Pál
ugyanezt a korintusiakhoz írt második levélben így tanítja: A mi

Urunk, Jézus Krisztus kegyelme,
az Isten szeretete és a Szentlélek
egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal (2 Kor 13, 13). A kegyelem és az ajándék ugyanis, amely
a Szentháromságban adatik, az
Atyától a Fiú által a Szentlélekben adatik. Mert amint az Atya a
Fiú által adja a kegyelmet, úgy az
adományokban való részesedés
csak a Szentlélekben lehetséges.
De amikor ebben részünk van,
az Atya szeretetét, a Fiú kegyelmét és a Szentlélek egyesítő erejét
mondhatjuk magunkénak.
Csókakő, 2016. május 23.
Mórocz Tamás plébános

Irodai szolgálat:
Bodajki Plébánia Hivatal
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
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BARKÓCABERKENYE
Csak úgy rohan az idő. Nem
is oly’ rég még csak vártuk a tavaszt, most meg hipp-hopp már
újra itt a vakáció.
Elég mozgalmasra sikeredett
ez a tél utáni időszak. Nem csupán Barkócáéknál, de a szőlősgazdák számára is szolgált a természet jócskán meglepetéssel. A
tél utolsó fagyos lehelete sokaknak adott bosszankodásra okot,
mi pedig csupán remélni mertük,
hogy a mostani esős időszakban
azért végre elkerüli az égi áldás a
szabadtéri Barkócás fellépéseket.
A tavasz idusán megtartottuk idei kötelező közgyűlésünket, mely – mivel öt évesek
lettünk –, tisztújító közgyűlés
volt. A hivatalos formába öntött
titkos szavazás végeredménye
a következő: Bognár Gábor
elnök, Molnárné Bognár Mónika
elnökhelyettes, Preszter-Bognár
Katalin, Kucsorka Gyöngyi,
Karger Virág és Erdődi Orsolya
elnökségi tagok. Vasuta Marikának ezúton is köszönjük, hogy
felügyelet alatt (vasmarokban)
tartja egyesületünk piszkos anyagi ügyeit, valamint köszönjük
az egyre bővülő pártoló tagjaink
lelkes
segítségét-hozzáállását.

Palocsai Jenő és Rozsnyai Attila
félelmet és verejtéket nem kímélve készítették el az idei barkócás
meglepetésüket, melyben az elmúlt öt év fontosabb eseményeit
szedték egy csokorba, természetesen megtűzdelve egy jó adag
humorral, no meg egy állati magánszámmal.. Talán már kötelességüknek érezhetik ezeknek
a rövid kis összeállításoknak az
elkészítését. Mi azonban minden
évben hálásak vagyunk érte és
számítunk rájuk. Tehát, ha így érzik, jól érzik!
A szalagokkal feldíszített májusfa arra volt hivatott, hogy mutassa a falu lakóinak, ebben a házban egy eladósorban levő leány
lakik, akinek bizony már udvarlója van s ő állította a fát a lány
ablaka elé. De, hogy ne maradjon senki lánya májusfa nélkül,
Csókakő ifjú legényei idén is egy
hatalmas fával ajándékozták meg
a lyányokat, melyet a hagyomány
szerint körbe is táncolták – természetesen tánccsoportunk lelkes
tagjai.
Az idei első fellépésünk, a
bodajki majális keretében zajlott… természetesen esőben. A
Tavaszköszöntő majálisunk al-

kalmával azt gondoltuk, majd
megtörik a jég. Állandó szakácsnőnk Móni, a már jól megszokott rutinnal készítette el a ﬁnom
Barkócás babgulyást. Az estébe
csúszott fellépésünket azonban
ismét égi áldás kísérte. Itt szeretném megköszönni azoknak a
szülőknek, akik kis hajtásaink
mellett kitartottak. Megvárták,
vagy visszahozták gyerekeiket a
fellépésre, hogy jóban-rosszban
együtt legyenek a tánccsoporttal
ezzel a kicsi, de annál összetartóbb közösséggel.
Idén belevetettük magunkat a
magyarbődi táncok rejtelmeibe.
Időnként már számunkra is fárasztóak és egyhangúak a próbák,
ám új tanáraink igyekeznek a tökéletességre törekedni. Reméljük, minél mélyebbre ásunk, annál több kincsre lelünk benne és
annál több táncos tudja megmutatni majd ezt a kincset. Közben
pedig igyekszünk mindezt megszórni a ránk jellemző vidámsággal, meglocsolni egy jó adag
szeretettel, végül pedig mindezt
becsomagoljuk egy nagyméretű
összetartozásba!
Erdődi Orsolya
A tánccsoport ﬁrkásza
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TUZOLTÓ HÍREK
Tisztelt Csókakőiek!
Az idén már 5. alkalommal
kaptunk riasztást. Volt tűzjelző
meghibásodás, kéménytűz, traktor borulás, reméljük a tendencia
nem folytatódik. Minden alkalommal fogadtuk a riasztást és
több fővel vonultunk.
De térjünk át jobb dolgokra!
Az idén is túl vagyunk a pályázati
tortúrákon. Az OKF pályázatán
840.000 Ft értékben eszközökre, többek között benzin motoros
roncsvágóra, fényárbocra és egyéb
védőeszközökre pályáztunk. Az
önkormányzattól 100.000 Ft-ot
kaptunk. Az elmúlt évek pályázatain több millió forint értékben
bővült eszközparkunk. Az autón
található málha lehetővé teszi,
hogy bármely estben sikeresen
beavatkozzunk. persze még sok
mindenre lenne szükségünk de
kicsinyenként minden meglesz.
Azt hiszem, biztonságban van településünk, hisz 19 olyan ember
van a faluban, akiknek megvan a
kellő végzettségük és az elszántságuk ahhoz, hogy bármikor segíthessenek, ha kell.
Az idei majálison is részt vettünk, kétféle ételt készítettünk.
Nagyon jól éreztük magunkat és
megvendégeltük a járási polgárvédelmi gyakorlat résztvevőit. Rá
egy hétre komoly megmérettetésen vettünk részt a Velencén rendezett megyei tűzoltó versenyen.
Három csapattal vettünk részt az
eseményen, egyesületünk új tagjaival, akikre nagyon büszkék
vagyunk. Tizenhat ifjú tűzoltónk

van akik, a rossz idő ellenére,
nagyon fegyelmezetten és ügyesen hajtották végre a feladatukat. Köszönöm nekik a kitartást,
a felkészülés alatt a sok munkát!
Öröm volt nézni a lelkesedésüket. A munkát folytatjuk és jövőre még jobb eredményt fogunk
elérni. Köszönöm a szülőknek,
hogy elengedték és támogatták
gyerekeiket, igyekszünk egy
jó közösséget faragni belőlük.
Ne feledkezzünk meg a felnőtt
csapatról sem hisz ők is kitettek
magukért. Szeretném a versenyen
résztvevő ﬁú és lány csapat
névsorát megosztani.
A lányok: Szabó Karina, Fűrész Eszter, Borostyán Margarita,
Tóth Éva, Palocsai Linda, Dobos
Elvíra.
A ﬁúk: Szabó Balázs, Bokor
Tamás, Czövek Márió, Makk
Péter, Czira Levente, Muzslay
Alex, Muzslay Szebasztián, Faddi Kristóf.

A felnőttek: Rabóczki Zsolt,
Hánh Mihály, Weiger Bence,
Palocsai Jenő, Preszter Balázs,
Rozsnyai Dominik, Rozsnyai
Attila.
Mindenkinek köszönöm a segítséget és a részvételt. Azt hiszem mindenki jól érezte magát.
Remélem, a jövőben kevesebb
káreset történik és csak jó dolgokról tudok beszámolni.
***

Kérem tartsák be a tűzgyújtási
előírásokat! Előzzük meg a tűzeseteket! Jön a meleg, száraz időszak, ezért fokozottan ügyeljünk,
a nyílt tüzekre, főleg az erdőkben
vagy azok közelében. Mindig
győződjünk meg, hogy teljesen
eloltottuk-e és csak azután hagyjuk ott a területet. Óvjuk, védjük
saját és mások értékeit!
Tisztelettel: Weiger Lajos
az Önkéntes Tűzöltó Egyesület
elnöke
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SPORT
Befejeződött a bajnokság

Megyei III. osztályú Bajnokság
2016. május 15. 21. forduló

Csapatunk győzelmeket, döntetleneket és egy nagyobb vereséget is produkáltak az elmúlt
fordulókban. A Szabadbattyánban elért győzelem mindenképp
dicséretes, az Ikarus hozta a papírformát, ám kaphattunk volna
kevesebb gólt is. Összegezve: az
elmúlt hetekben eredményes volt
csapatunk.

Ikarus-Maroshegy – Váralja
SC Csókakő 6 – 0 (2 – 0)
Gólszerzők: Skultéti László 5’, Jámbor Csaba 18’, Tanárki Mihály 76’, 86’ (2), Gárber
László 58’, Szarka Martin 90’
(Ikarus-Maroshegy)

***

Megyei III. osztályú Bajnokság
2016. május 1. 19. forduló
Szabadbattyán – Váralja SC
Csókakő 0 – 1 (0 – 1)
Gólszerző: Szabó Szilárd 39’
(Csókakő)
Megyei III. osztályú Bajnokság
2016. május 7. 20. forduló
Váralja SC Csókakő – Csákberény SE 0 – 0 (0 – 0)

Megyei III. osztályú Bajnokság
2016. május 22. 22. forduló
Váralja SC Csókakő – TácCsősz 2 – 2 (1 – 0)
Gólszerzők: Máhr Dávid 30’,
Török Norbert 85’ (Csókakő)
Schmidt László 46’, Kovács
Norbert 85’ (Tác-Csősz)
***

A 22. fordulóval befejeződött
a bajnokság. A csoportunkban
az Ikarus-Maroshegy lett a bajnok 60 ponttal, második helyen
végzett a Mór II. 53 ponttal, a

dobogó harmadik fokát a CsórTruck Trailer labdarúgó csapata
szerezte meg 49 ponttal. Csókakő
a hetedik helyen végzett 27 ponttal. A bajnokság gólkirálya Tanárki Mihály lett 40 góllal, aki az
Ikarus-Maroshegy csapatát erősítette. Szabó Szilárd lett a házi
gólkirályunk, aki 16 találatot ért
el az idényben, utána következik
Kutassy Barnabás, aki 12 gólt lőtt
az ellenfeleknek. Ezúton is gratulálunk a csapatnak, és a játékosoknak az elért eredményhez.

Csókakő, 2016. május 23.
Fűrész György

